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Segurament haurem de ser a tot arreu però 
si ens ho demaneu us diríem que a la nostra 
agenda, a la de casa, ens hi apuntem uns 
quants actes culturals que de cap manera ens 
perdríem.

El diumenge 20 de gener anirem amb la famí-
lia a rebre el Pelegrí de Tossa, que esperarem 
amb espelmes a la mà. El diumenge següent 
fan la primera funció del Concurs de Teatre 
Amateur Rafael Anglada, que aquest any 
inclou sis obres i l’estrena de la nova producció 
de La Clau, que faran dues funcions, dissabte 
i diumenge. El dia 2 de febrer ens apuntarem 
a veure la performance artística que faran a 
la Casa de la Paraula per inaugurar l’exposi-
ció de Danys Blacker. La darrera setmana del 
mes de març passarem per les llibreries de 
poesia que obriran al centre de la ciutat per 
comprar-hi llibres i anar-hi a alguna xerrada, 
i el dia 29 mirarem de trobar lloc a la presen-
tació del poema de Joan Brossa. Ens trobareu 
segur als actes del VI Festival Domini Màgic 
de Poesia. El 6 d’abril, gairebé segur, haurem 
de convidar a sopar a casa un parell d’amics 
que vindran a veure el concert d’en Roger Mas. 
Per Setmana Santa, si podem, farem uns dies 
de vacances. De tornada ens trobareu a l’Aplec 

de la Sardana. De tot el que es programa per 
al mes de maig ens interessa especialment 
el cicle d’actes en record a Joaquim Jordà. 
Anirem a veure l’exposició que li preparen a 
l’Arxiu comarcal i, si no hi ha cap entrebanc, 
ens trobareu a les tres projeccions de pel·lícu-
les seves que faran a l’Auditori. De cap manera 
ens perdríem tampoc el dinar homenatge al 
director de cinema que faran al Subirà, el 
dissabte 1 de maig. Ens apuntem a l’agenda 
també un concert a l’Auditori del Cor de Cam-
bra de la Diputació de Girona, que hi actuarà 
el diumenge dia 19, i el concert de cloenda de 
la temporada de l’Auditori que es farà al pati 
de la Casa de la Paraula, el 8 de juny al vespre. 
Farem més coses, encara. Anirem a veure 
gegants, el correfoc i un parell de concerts de 
la Festa de la Revolta. Celebrarem també els 
trenta anys de l’Escola Municipal de Música i 
encara ens trobarem a un parell de presentaci-
ons de llibres i tallers a la Biblioteca.

Esperem que, com fem nosaltres, trobeu al 
programa semestral de cultura actes del vostre 
grat. Convideu a anar-hi a amics i coneguts i 
expliqueu-los com n’és d’actractiva i variada 
l’oferta cultural i de lleure de la ciutat.

Oficina municipal de cultura
Casa de la Paraula

PRESENTACIÓ

CulturaSCF04
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El programa semestral de CulturaSCF, de San-
ta Coloma de Farners, aplega tots els actes cul-
turals programats a la ciutat de gener a juny 
de 2019. Són actes programats en equipaments 
culturals locals (l’Auditori municipal, la Bibli-
oteca 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 primer 
semestre de l’any, i altres organitzats per enti-
tats i associacions locals.

Les informacions del programa són actua-
litzades en data de 15 de desembre de 2018. 
Les activitats culturals de Santa Coloma es 
publiciten també a l’agenda mensual d’activi-
tats 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/ 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 10 € no tenen descomptes.

Descomptes del 10% per a usuaris amb 
carnet de la Biblioteca Municipal Joan 
Vinyoli, o altres biblioteca 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 -Au-
ditori, 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 mínima, 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 el compliment del termes de 
l’autorització.
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ITINERARI 1
RECORD A 
JOAQUIM JORDÀ

El director i guionista de cinema Joaquim 
Jordà va néixer a Santa Coloma de Farners. Tot 
i que va viure i treballar tota la vida a d’altres 
ciutats, de gran, va reprendre el lligam amb 
la seva ciutat natal. Hi va retrobar amics, 
paisatges i complicitats. En Jordà va donar a 
la ciutat el seu arxiu i biblioteca personals. En 
agraïment i reconeixement públic organitzem 
un cicle d’activitats Jordà que inclou una expo-
sició a l’Arxiu comarcal, la projecció d’un cicle 
de tres de les seves pel·lícules a l’Auditori i un 
dinar homenatge en record seu a la Taverna 
del Subirà. Coneixeu Jordà i el seu cinema? 
Sabíeu que és mestre de tota una generació de 
joves autors de cinema catalans?

ITINERARIS

ITINERARI 2
EM FA VER BROSSA

 
El 2019 se celebra arreu de Catalunya l’any 
Brossa. Santa Coloma de Farners s’hi adhereix 
amb un ambiciós programa local d’actes que 
inclouen una exposició de poesia visual a la 
Casa de la Paraula, una funció de teatre per 
a escolars, el concurs de punt de llibres de la 
Biblioteca, que aquest any li és dedicat, i l’edi-
ció facsímil d’un poema inèdit de l’autor. El 
Festival Domini Màgic de poesia, que enguany 
se celebra del 5 al 7 d’abril, inclourà també 
activitats brossianes. Brossa era poeta, autor 
de teatre i artista visual, i el celebrarem amb 
poesia, teatre i exposicions.

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 dos gegants de la cultura catalana de la segona 
meitat del segle XX.
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ARTS ESCÈNIQUES

INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 13 gener

Entrada general: 4 € 
Localitats no numerades

ARTS 
ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

ELS VIATGES DELS TRES PORQUETS
Titelles Vergés

La companyia Titelles Vergés adapta el conte 
clàssic dels Tres porquets i el llop, història que 
renoven per a explicar-nos un conte d’amor a 
la natura i l’amistat. Els tres porquets viatgen 
en globus, visiten el Pol Nord i els Aiguamolls 

de l’Empordà, empaitats sempre pel llop que 
de tan encalçar-los, i d’anar sempre sol, acaba 
fent-s’hi amic. Espectacle de titelles de guant 
català de la companyia de més tradició del 
país.

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

IncreiXendo

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

LA CANTANT CALVA

El cèlebre autor de Teatre de l’Absurd Eugène 
Ionesco va tenir la pensada d’escriure l’obra 
mentre estudiava anglès amb l’ajut d’un manu-
al d’aquell l’idioma, amb una idea molt clara: 
desmuntar els mecanismes i els hàbits comuns 
del llenguatge per a riure-se’n. Història còmica 

ambientada en una casa en la qual els per-
sonatges, tot i que parlen molt, no s’escolten 
gens, fet que provoca tot de situacions ridícules 
i divertides. Un text de teatre clàssic adaptat 
per la companyia de Sant Gregori.

Autor: Eugène Ionesco. Direcció: Rafael Nieto i Mònica 
Arnau (ajudant). Repartiment: Nina Prats, Sergi Buisac, 
Tere Roura, Marissa Magaldi, Gerard Pons, Eduard Pradas. 
Música: Glòria Vila. So i llum: Àngel Vidal. Vestuari: Maris-
sa Magaldi i Maribel Torras. Escenografia: Miquel Bohigas. 
Maquillatge: Noèlia Izquierdo. Atrezzo: Gràcia Vilarnau. 
Durada: 1 hora i 20 minuts.

CONCURS RAFAEL ANGLADA Diumenge 27 gener
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ARTS ESCÈNIQUES

Autor: Jordi Casanovas. Direcció: Jaume Fàbregas. 
Repartiment: Jaume Fàbregas i Laia Canaleta. So i llum: 
Jumbert. Maquillatge: Carme Dalmau. Escenografia: Car-
me Martorell. Durada: 1 hora i 20 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

IDIOTA
Grup de Teatre de Sant Hilari

Idiota, de l’autor de teatre català Jordi Ca-
novas, reflexiona en clau de comèdia sobre 
la capacitat de resistència dels individus. En 
Carles, el protagonista de l’obra, és un home 
endeutat que mira d’obtenir ingressos fàcils 

CONCURS RAFAEL ANGLADA Diumenge 3 febrer

apuntant-se a un estudi acadèmic sobre la psi-
cologia i la conducta humanes. En aquest estu-
di, la Dra. Edel li proposarà resoldre succes-
sius problemes de lògica. Els errors d’en Carles 
resulten en càstigs a persones que s’estima.

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

Autor: Marc Camoletti. Direcció: David Estany. Reparti-
ment: Lídia Bernal, Adam Prat, Lídia Pereira, Jordi Ger, 
Farners Serra i Manoli Benítez. Ajudant de producció: 
Anna Domènech. So i llum: David Benítez. Durada: 1 hora 
i 20 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

CORDEU-VOS ELS CINTURONS
Esquetx Teatre

En Nicolau és un arquitecte d’èxit que està 
promès, alhora, amb tres guapíssimes hostes-
ses de vol: la Nissa, la Nicorette i la Norberta. 
És clar que elles no ho saben. El seductor 
barrut gestiona el complex tràfic aeri romàntic 

del qual és protagonista amb l’ajut de la seva 
assistenta i còmplice, la senyora Madrona. 
L’arribada d’un amic i un sobtat canvi de 
programes de vols provocarà tot d’embolics i 
escenes de comicitat delirant.

CONCURS RAFAEL ANGLADA Diumenge 10 febrer

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

CERCLE JOVE · 18 h

Guió, adaptació i interpretació: Rah-mon Roma. Direcció 
artística: La Companyia. Direcció musical: Marcel Case-
llas. Escenografia: Werens, Impaktes Visuals. So i llums: 
Oriol Casas. Durada: 50 minuts.

CONTES D’INSTRUMENTS DEL MÓN
Rah-mon Roma

Com va néixer el món? I la música? I com 
és que hi ha tants instruments musicals? El 
músic i rondallaire Rah-mon Romà ens ho 
conta en un espectacle musical en el qual toca 
instruments tradicionals d’arreu del món (el 

charango, el berimbau i el didgeridu, entre 
molts d’altres) per a explicar històries tradi-
cionals sobre la creació del món i la gent, el 
dia, la nit i les estrelles. Un viatge musical i de 
contes de cultures d’arreu del món.

Entrada general: 4 €
Localitats no numerades

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 17 febrer

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

Autor: Lluís Coquard. Direcció: Eduard Lluís. Repartiment: 
Carme Hernández, Adrià Arbonés, Juani Torio, Beatriz 
Garcia, Lluís Antón, Laura Bros, Joan Carles Chordà i Lau-
ra Moreno. Escenografia: GAT. Perrruqueria i maquillatge: 
Perruqueria Moreno. So i llum: Óscar Altafaja. Durada: 1 
hora i 30 minuts.

ENS HA CAIGUT LA SOGRA
Tequatre

En Jordi i la Montse són una jove parella 
d’enamorats que només pensen a viure sols al 
seu niuet d’amor acabat d’estrenar. Un dia, de 
cop i volta, es troben però que han d’acollir la 
mare d’ella. Juntament amb la sogra tot d’al-
tres personatges –unes veïnes, una secretària 

CONCURS RAFAEL ANGLADA Diumenge 17 febrer

espavilada, un xicot a la carta i el sogre– par-
ticipen en aquest divertida comèdia en tres 
actes de desenllaç inesperat, de producció i 
muntatge del grup de teatre de Castelló d’Em-
púries.

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

Autor: Anton Txékhov. Direcció i dramatúrgia: Marc Ciura-
na. Repartiment: Carles Alsina, Robert Batllosera, Josep 
Maria Martí i Àlex Van Wijhe. Veus en off: Emma Martí i 
Carles Xirgu. Durada. 1 hora i 30 minuts.

CONTENTS I ENGANYATS
Grup de Teatre Cassanenc

Contents i enganyats és una obra de teatre 
basada en set contes de l’autor rus Anton 
Txékhov que mostren una visió agredolça de 
la vida, Són contes en els quals es retrata la 
comèdia, la farsa i el drama de la vida quotidi-
ana d’una família burgesa qualsevol, com n’hi 

CONCURS RAFAEL ANGLADA Diumenge 24 febrer

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18.15 h

Autor: Ferenc Molnár. Direcció: Jordi Angelats. Reparti-
ment: Àlex Esteba, Jordi Angelats, Jordi Nierga, Laura 
Expósito, Natàlia Barberán, Salvador Palmada, Sergi 
Pardo, Benet Massegur, Ramon Ruíz, Teresa García, Alba 
Fresneda, Marçal Prat, Carme Abulí, Lluïsa Llandrich, Ma-
ria Silva, Pau Coll. Escenografia: MetricPictecno. So i llum: 
Quim Vila. Durada: 1 hora i 50 minuts.

U, DOS, TRES…!
TeiaTròlics

La companyia banyolina TeiaTròlics presenta 
la comèdia de l’autor americà Ferenc Molnár, 
de la qual l’any 1961 Billy Wilder va rodar una 
pel·lícula amb el mateix títol. L’obra, ambien-
tada a l’època de la Guerra Freda, explica la 
història i els trasbalsos del Sr. McNamara, alt 

executiu de la Coca-Cola a Berlín, que mentre 
mira d’aconseguir un ascens i trasllat a la seu 
de la companyia a Londres haurà de fer-se càr-
rec, per uns dies, de la filla adolescent del seu 
cap. TeiaTròlics celebra amb aquest muntatge 
el seu desè aniversari.

CONCURS RAFAEL ANGLADA

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · Dissabte 21.30 h / Diumenge 18.15 h

Autor: Josep Maria Benet i Jornet. Direcció: Carme 
Sánchez i Lluïsa Cantalozella. Repartiment: Laia Giralt, 
Maria Santos Hernández, Dafne de la Cruz Calvo, Yolanda 
Burset i Emilià González. Durada: 1 hora i 20 minuts.

El torn de treball de dia ha acabat i de nit 
només treballen al local un vigilant de segure-
tat i sis dones de la neteja. La Sofia lidera una 
revolta de les treballadores que reclamen al 
vigilant un augment de sou. Només fa costat a 
l’home la seva cosina, la Rita. Una descoberta 

casual, vergonyant, suposarà la condemna 
del vigilant. Text de J.M. Maria Benet i Jornet, 
estrenat a Barcelona l’any 1981, que proposa 
un inquietant reflexió sobre la credulitat de les 
masses, el poder dels xarlatans i les dificultats 
per articular una oposició al poder.

Agrupació Teatral La Clau

CONCURS RAFAEL ANGLADA Dissabte 9 març 
Diumenge 10 març

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

GALA DE CLOENDA  
I ENTREGA DE PREMIS
La 24a edició del Concurs de Teatre Amateur 
Rafael Anglada es clou amb una gala d’entrega 
de premis en la qual participen totes les com-
panyies que han competit al certamen. S’hi 
donen a conèixer el premiats de les diferents 

categories del concurs, entre els quals, el de la 
Millor obra a concurs per votació popular, és el 
de més prestigi. La gala és produïda i presen-
tada pels integrants de l’Agrupació Teatral La 
Clau, que organitza el concurs.

CONCURS RAFAEL ANGLADA Dissabte 16 març
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Direcció i arranjaments musical: Ramon Escalé. Intèrprets: 
Laia Badrenas, Sandra Sangiao, Gerrgina Blanch, Nacho 
Melús i Ramon Escalé. Producció: Barcelona Gospel Mes-
sengers. Durada: 80 minuts

THE NEW GENERATIONS
Five in Gospel

Els millors cantants del grup vocal Barcelona 
Gospel Messengers, coneguts per la seva parti-
cipació en el concurs “Oh, Happy day”, de TV3, 
integren la formació Five in Gospel. La Laia, la 
Sandra, la Georgina i en Nacho, dirigits per en 
Ramon Escalé, baríton i pianista, oferiran un 

concert amb un repertori de temes de grans 
noms del gospel contemporani, entre els quals, 
Kirk Franklin, Donald Lawrence, Fred Ham-
mond i Hezekiah Walker. Tots els temes són 
arranjats i adaptats per Ramon Escalé.

Entrada general: 10 €
Localitats no numerades

MÚSICA Divendres 22 març
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

SOLIDARITZA’T.  
V CONCERT SOLIDARI DE LA CREU ROJA
Combos de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó

Alumnes i professors de l’Escola municipal de 
música organitzen anualment un concert benè-
fic per recaptar fons que es destinen a projec-
tes socials de la delegació local de la Creu Roja. 
Hi actuen diversos combos –grups musicals 
de cinc a vuit músics– de l’escola que interpre-

MÚSICA Diumenge 31 març

taran temes molt coneguts de la música pop i 
rock actual i estàndards de la música jazz. Te-
nim moltes oportunitats, durant tot l’any, per a 
veure i escoltar els grups musicals de l’escola, 
però només una per alhora contribuir a una 
finalitat benèfica. No us perdeu el concert.

Entrada general: 5 €
Localitats no numerades Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 21 h

Roger Mas, veu i guitarres; Arcadi Marcet i Calders, 
contrabaix; Xavier Guitó i Gassions, piano, rhodes i sinte-
titzador; Míriam Encinas Laffitte, dilruba, viella, flautes i 
percussió. Durada: 1 hora i 15 minuts.

PARNÀS
Roger Mas

El cantautor de Solsona presenta el seu darrer 
disc “Parnàs” en el qual musica poemes de 
Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, Eulàlia 
Anzizu Vila, Toni Gol i Roca i Amadeu Vidal i 
Bonafont, a més d’altres peces, que adapta al 
català, com ara la cançó tradicional anglesa 
Geordie o el Si dolce è’l tormento, de Monte-

verdi. Cantant d’arrel, no oblida el seu origen 
solsoní incloent en el seu repertori l’Himne de 
la coronació de la Mare de Déu del Claustre 
de Solsona, a més d’altres temes. El concert 
és inclòs a programa del VI Festival Domini 
Màgic de Poesia.

Entrada general: 15 €

MÚSICA Dissabte 6 abril
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Guió, adaptació i interpretació: Teia Moner. Direcció 
artística: Miquel Espinosa. Coreografia: Cristina Bertran. 
Atrezzo, titelles i escenografia: Cristina Bertran, Teia 
Moner i David Palou. Vestuari: MODART – Carme Trias. 
Durada: 50 minuts.

TRÒPIC
Teia Moner

Els tròpics són les regions càlides que es tro-
ben a banda i banda de l’equador, la línia ima-
ginària de divideix el planeta en dues meitats. 
Són regions que abasten una gran diversitat de 
pobles i cultures que comparteixen un mateix 

esperit alegre i festiu, i de contacte amb la 
natura. La titellaira Teia Moner, amb l’ajut 
d’alguns animals d’aquelles regions, contarà 
les sorprenents històries que protagonitzen 
cuces i altres bèsties tropicals.

Entrada general: 4 €
Localitats no numerades

TEATRE INFANTIL I FAMILIAR Diumenge 7 abril

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

CONCERT DE DIVENDRES SANT
Cobla La Flama de Farners

La Flama de Farners ofereix el Divendres Sant 
el tradicional concert de música per a cobla 
que cada any renova un repertori que combi-
na amb gran encert tradició i modernitat. Els 
diferents instrumentistes de la cobla són el 
protagonistes del concert. Interpreten peces 
d’especial dificultat tècnica, expressament es-

crites i pensades per destacar les enormes pos-
sibilitats musicals dels instruments tradicio-
nals de la cobla catalana: el tible, la tenora i el 
fiscorn. Les sardanes d’autors locals, i d’altres 
dels quals se’n commemoren efemèrides, tenen 
sempre una presència destacada al concert.

Direcció artística: Jordi Molina. Intèrprets: Bàrbara Ar-
danuy, Lluís Coll, Jordi Casas, Manu Dumas, Joan Besal-
duch, Jordi Fontanilles, Raül Gallego, Òscar Bas, Tomás 
Espinosa, Miquel Vilarrasa i David Mallorquí. Durada: 1 
hora i 15 minuts.

Entrada general: 7 €
Localitats no numerades

MÚSICA Divendres 19 abril



25

ARTS ESCÈNIQUES

CANTADA DE CARAMELLES
Cantaires de Farners

El cor dels Cantaires de Farners ofereix un 
concert de caramelles a l’Auditori que és un 
dels actes centrals del programa de cantades i 
altres activitats que organitzen per celebrar la 
festa de l’entitat. Les caramelles són cançons 
tradicionals catalanes que es canten per Pas-
qua. Originalment celebraven la resurrecció 

de Crist, tot i que tenen un caràcter profà. A 
Santa Coloma, juntament amb les caramelles, 
el Cor canta el tradicional popurri satíric dedi-
cat a temes de l’actualitat local i dues sardanes 
en un concert que es clou, sempre, amb el Cant 
dels Segadors.

Direcció: Josep Masferrer. Intèrprets: Cantaires de Far-
ners. Durada: 1 hora i 30 minuts

AUDITORI MUNICIPAL · 13.15 h

Acte gratuït
Localitats no numerades

MÚSICA Diumenge 21 abril
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ARTS ESCÈNIQUES

DANSA

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

Idea i direcció: Clàudia Moreso. Coreografia: Clàudia 
Moreso i Noemí Ventura. Interpretació: Noemí Ventura. 
Escenografia: Miquel Ruiz. So i llum: Jordi Domènech. 
Durada: 45 minuts.

AIGUA
Mons Dansa

Mons Dansa és una companyia de dansa espe-
cialitzada en la producció d’espectacles per a 
públic infantil i familiar. L’aigua, tema del seu 
espectacle, és un element familiar per als més 
petits de casa, que inspira tot de moviments, 
textures i colors suggerents per als infants. 

L’aigua també és màgica, es transforma sense 
deixar mai de ser ella mateixa tot i que canvia 
d’estat per viatjar de la terra fins a l’aire. D’ai-
gua en són els rius, el mar, els núvols i la pluja 
que tot ho vivifica. Espectacle per celebrar el 
Dia Internacional de la Dansa.

Dissabte 27 abril

Entrada general: 12 €
Localitats no numerades
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ARTS ESCÈNIQUES

SERENITY
Cor de la Cambra de la Diputació de Girona

El Cor de Cambra de la Diputació de Girona, 
fundat l’any 2003, és una formació coral de 
gran nivell artístic i musical que actua regu-
larment es escenaris i festivals de música d’ar-
reu de les comarques gironines. És el segon 
cop que el Cor actuarà a l’Auditori municipal. 
Hi presenten la seva darrera producció, dirigi-

da, Pablo Larraz, director del cor, que titulen 
“Serenity”. És un concert amb dues parts: a 
la primera, interpretaran cançons espirituals 
d’autors contemporanis i a la segona, un cicle 
de cançons del compositor anglès Edward El-
gar (1857-1934). La natura i l’espiritualitat són 
el fil conductor del concert.

Direcció artística i musical: Pablo Larraz. Intèrprets: Maria 
Àngels Larraz (piano), Mar Ginferrer (violoncel·lista) i Cor 
de Cambra de la Diputació de Girona (veus). Durada: 1 
hora i 10 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Entrada general: 12 €
Localitats numerades

MÚSICA Diumenge 19 maig
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ARTS ESCÈNIQUES

ORQUESTRA JOVE DE 
LA SELVA EN CONCERT
Orquestra Jove de la Selva

L’Orquestra Jove de la Selva és formada per 
alumnes de les escoles de música de la comar-
ca. És una gran orquestra en la qual els estu-
diants, més de quaranta, tenen l’oportunitat de 
completar la seva formació musical, però per 
a ells, és també una intensa experiència vital: 
fan colònies i intercanvis musicals, concerts 

arreu de la comarca i participen en festivals i 
trobades de joves orquestres arreu del país i 
fins i tot, d’Europa. Al concert de l’Auditori, les 
seccions d’inici de corda i de vent de l’orques-
tra interpretaran temes de música clàssica i 
d’estils contemporanis.

Direcció artística: Antoni Miralpeix, Càndid Rodríguez, 
Joan Furió, Neus Cuberta i Ramon Pastor. Intèrprets: 
músics de l’Orquestra Jove de la Selva. Durada: 1 hora i 
20 minuts.

AUDITORI MUNICIPAL · 12 h

Acte gratuït
Localitats no numerades

MÚSICA Diumenge 26 maig
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ARTS ESCÈNIQUES

THE SWING CATS
Taller de Músics

La temporada de teatre i música de l’Auditori 
es clou amb un concert al pati de la Casa de 
la Paraula de la formació musical The Swing 
Cats. El grup barceloní, liderat per la cantant 
Saphie Wells, interpreta clàssics de la música 
dels anys 30 i 40 del segle XX, d’artistes com 

Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chet Baker, 
Duke Ellingtone, George Gershwin i Dorot-
hy Fields, entre d’altres. Vetllada de música 
elegant i tranquil·la, per amants del jazz i el 
swing. Amb el tiquet tindreu dret a prendre 
una copa i menjar un petit ressopó.

Saphie Wells (veus), Joan Subirats (saxo), Marc Massagué 
(guitarra) i Alejando Granados (contrabaix). Durada: 1 
hora i 15 minuts.

CASA DE LA PARAULA · 21 h

Entrada general: 15 €
Localitats no numerades 
Aforament 70 persones

MÚSICA · CLOENDA DE TEMPORADA Dissabte 8 juny
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA DE LA REVOLTA Dissabte 11 maig

menuts. Els seus concerts inclouen jocs i balls 
que agraden molt a la canalla. Acompanyen a 
la banda dos amics prou estranys i dvertits: la 
serp Siseta i la foca Filomena, que expliquen 
les seves aventures i canten cançons.

MÚSICA

PLAÇA FARNERS · 11 h

ELS ATRAPASOMNIS

Gratuït

Sou pares? Teniu canalla petita a casa? Doncs 
segur que coneixeu Els Atrapasomnis. El grup 
d’animació infantil i familiar actua arreu 
de Catalunya participant en festes majors, 
revetlles i festivals de música per als més 
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MÚSICA

MÚSICA · FESTA DE LA REVOLTA Dissabte 11 maig

MÚSICA · FESTA DE LA REVOLTA Dissabte 11 maig

Gratuït

Gratuït

PLAÇA FARNERS · 13 h

PLAÇA FARNERS · 24 h

La Cobla Contemporània és una formació consoli-
dada a qui avala una llarga discografia de treballs 
publicats en els quals versionen, a ritme de sardana, 
grans èxits de la música popular contemporània. 
En el seu darrer disc adapten alguns dels èxits més 
coneguts de les músiques llatines i caribenyes, 
com ara el Súbeme la radio, d’Enrique Iglesias, o el 
Despacito, de Luís Fonsi i Daddy Yankee. La instru-
mentació de les seves versions és la clàssica de les 
cobles catalanes i podreu ballar les sardanes sense 
cap dificultat.

El maresmencs Senyor Peix varen publicar el 
seu primer disc “Ballem el mon” l’any passat. 
És un treball de cançons de ritmes enganxosos 
i ballables que transita per sonoritats caribe-
nyes, des de la salsa cubana fins al reggae i 
l’ska jamaicans, sense oblidar el pop-rock clàs-

LA COBLA 
CONTEMPORÀNIA

EL SENYOR PEIX
sic i fins i tot alguna balada a piano. És una 
banda nova de l’escena musical catalana que 
mira de fer-se un lloc entre el públic jove.



32

MÚSICA

MÚSICA · FESTA DE LA REVOLTA Diumenge 12 maig

MÚSICA · FESTA DE LA REVOLTA Diumenge 12 maig

Gratuït

Gratuït

PLAÇA FARNERS · 11 h

PLAÇA FARNERS · 17 h

Roleguita & Boquerón, grup que lideren Susanna 
Clos i Ermengol Mayol, són una grup musical de Sant 
Quirze del Vallès que fan música per a públic infan-
til i familiar. Versionen cançons populars infantils i 
grans èxits de la música pop i rock, que adapten per 
als més petits. Els seus concerts són una festa molt 
animada de ritmes hip-hop, funky, reggae i blues, 
que convida tothom a ballar i saltar.

Els Randellaries són una banda del Ripollès que fan 
música d’arrel tradicional. El grup és format per 
onze músics que versionen les harmonies i ritmes de 
les cançons i balls tradicionals del Pirineu actu-
alitzar-ne la sonoritat. Amb tres discos publicats 
–“Asuara”, “Terre desús” i “Entremarrats”–, el grup 
fa una tasca de recuperació i difusió del patrimoni 
musical del país, que recula en les seves recerques 
fins al segle XIV.

ROLEGUITA  
& BOQUERÓN

RANDELLAIRES
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MÚSICA

Tots els concerts de l’Escola de música són gratuïts

L’Escola municipal de música Josep Carbó fa 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 interpreta-
ció 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 · 19 h

14a edició del concurs que té per objectiu ja 
consolidat incentivar els alumnes a treballar 
en grup i preparar un repertori de peces d’es-
tils diferents.

XIV CONCURS DE 
GRUPS DE MÚSICA 
DE CAMBRA
EMM Josep Carbó

MÚSICA 
SETMANA CULTURAL DE L’EMMJC

 
20 i 21 de març

Gratuït

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dimecres 20 de març
Auditori municipal · De 11.30 a 12.15 h
MOSTRA D’INSTRUMENTS 
PER A ALUMNES ESCOLARS
A càrrec dels professors de l’Escola Municipal 
de Música

Per apropar la música en directe als més joves 
de la ciutat, els professors de l’EMMJC es 
preparen un conte en què les cançons d’arreu 
del món serveixen per presentar els diferents 
instruments musicals.
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MÚSICA

MÚSICA · TALLER DE MÚSICA Divendres 22 març

AUDITORI MUNICIPAL · 17.30 h Els alumnes de l’escola de música tenen 
l’oportunitat de participar en un taller amb els 
cantants del grup musical Five in Gospel, que 
també formen part del grup de gospel Mes-
sengers, coneguts per la seva participació a 
televisió. A la tarda, el grup ofereix un concert 
obert a tothom.

TALLER AMB EL 
GRUP MESSENGERS
Previ al concert programat 
per al mateix dia Gratuït

MÚSICA · FESTA 30 ANYS EMMJC Dissabte 1 juny

PARC DE SANT SALVADOR · Tot el dia L’escola municipal de música fa trenta anys i 
ho celebra amb una festa. El primer dissabte 
de juny, que farà bon temps, convida tothom 
a celebrar el seu aniversari al parc de Sant 
Salvador. Grups de música, corals i instru-
mentistes de l’escola, d’alumnes i professors, 
preparen un complet programa de 
concerts per celebrar l’aniversari.

FESTA 30 ANYS DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA JOSEP 
CARBÓ Gratuït

MÚSICA Dissabte 23 març

AUDITORI MUNICIPAL · 18 h Les corals de les escoles de música de Santa 
Coloma de Farners i de Mataró fan una troba-
da per treballar junts i intercanviar experièn-
cies. A la tarda ofereixen un concert en el qual 
cantaran peces modernes i de bandes sonores 
de cinema molt conegudes pel gran públic.

CONCERT DE CORALS
Coral dTUaTo de l’EMMJC  
i Coral Rodamín de l’EM  
El Carreró de Mataró

Gratuït

MÚSICA Dilluns 17 juny

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h
Les corals dels alumnes més petits de l’Es-
cola de música, i els més grans, ens ense-
nyaran el seu nou repertori. Serà el tret de 
sortida de les últimes actuacions del curs 
2018-2019.

CONCERT DE LES 
CORALS CLAU DE SOL, 
PIZZICATO I DECANTUS
Alumnes de l’EMMJC Gratuït
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MÚSICA

MÚSICA Dimarts 18 juny

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h
Més concerts de coral. En aquest cas els 
protagonistes seran els cantaires amb edats 
compreses entre els 8 i els 17 anys. Música mo-
derna, cançons populars catalanes i música de 
pel·lícula seran les triades per aquesta edició.

CONCERT DE LES 
CORALS VEUDMEL, 
PICAVEU I DTUATO
Alumnes de l’EMMJC

Gratuït

MÚSICA Dimecres 19 juny

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h
Concert que inclourà l’actuació de solistes, 
de petits grups musicals de cambra i que es 
clourà amb un breu concert del conjunt Punt 
i Coda, format per instrumentistes de corda 
fregada i percudida.

CONCERT D’INSTRU-
MENTISTES I DEL 
CONJUNT PUNT I 
CODA
Alumnes de l’EMMJC

Gratuït

MÚSICA Dijous 20 juny

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h
Concert en el qual actuaran els grups musicals 
de guitarres i corda dels estudiants més joves 
de l’escola.

CONCERT DELS 
CONJUNTS INSTRU-
MENTALS DA CAPO 
STRINGS, TOCS 
D’ACORD I LET’S 
PLAY TOGETHER
Alumnes de l’EMMJC

Gratuït
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DOMINI MÀGIC 

DE POESIA
5-7 d’abril de 2019
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ Del 26 de gener al 2 de març

ARTS VISUALS

CASA DE LA PARAULA

COMPLICITATS I SINCRONIES
Denys Blacker

Denys Blaker, artista anglesa establerta a Ma-
dremanya, és una creadora multidisciplinar 
que s’expressa amb el dibuix, l’escultura, la 
ceràmica, els tèxtils i la performance, tècni-
ques i llenguatges que combina en els seus 
processos creatius. La seva atenció se centra 
més en l’acte de fer que no pas en el resultat 
final d’allò que fa. La seva trajectòria artística 
s’estén com un itinerari que enllaça estadis i 
processos diferents de creació. L’exposició que 
presenta a la Casa de la Paraula adapta el pro-

Instal·lació artística

jecte que es va poder veure a la sala el Bòlit, 
de Girona, l’any 2018, refent-ne el contingut i 
discurs i afegint-hi alguna obra inèdita. És la 
segona ocasió en la qual el Bòlit i la Casa de la 
Paraula col·laboren en un mateix projecte.

Inauguració: dissabte 2 de febrer, 12 h 
Performance artística: Pensaments tentaculars 
amb Denys Blacker
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

PAISATGES COLOMENCS.  
OBRES DEL FONS D’ART MUNICIPAL
Diversos autors

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és 
titular d’un extens fons d’art que integra obres 
comprades a artistes, cessions i donacions, 
moltes de les quals, d’exposicions que s’havien 
fet a l’antiga Sala municipal d’art que hi hagué 
als baixos de la seu consistorial. Aquest fons, 

Del 25 de gener al 16 de maig

Pintura

que es guarda a la Casa de la Paraula, és un 
ric patrimoni municipal. Amb l’objectiu de do-
nar-lo a conèixer es programaran successives 
exposicions de petit format la primera de les 
quals és dedicada als paisatges de la ciutat.
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

METÀFORA SELVÀTICA
Mayra d’Amore

El boscos, i de manera general, la natura, són 
el tema preferit de l’artista colomenca Mayra 
D’Amore. Filla d’una ciutat d’arrelada tradició 
forestal, va viure uns anys a Solsona, població 
que comparteix amb Santa Coloma aquesta 
mateixa cultura. Els boscos de la Mayra però 
no són els nostres. Són boscos onírics, de co-
lors irreals, exòtics, amarats d’aigua, tant ata-

Del 28 de gener al 16 de març

Pintura

peïts que no hi podem passejar. Són estranys 
i aliens a la nostra experiència. Només la vida 
natural, exuberant, hi té cabuda, i els humans 
i qualsevol petja nostra en som enterament 
sostrets.

Inauguració: dissabte 9 de febrer, 12 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ Del 25 de març al 4 de maig

CASA DE LA PARAULA

UNA IMMERSIÓ PICTÒRICA INSPIRADA  
EN L’OBRA POÈTICA DE JOAN MARGARIT
Sergi Marcos

Sergi Marcos (Barcelona, 1965) tria poemes de 
Joan Margarit i en proposa una transliteració 
pictòrica. Al pròleg del catàleg de l’exposició, 
de 2018, Vicenç Altaió, poeta i crític d’art, 
assenyala els temes de la identitat de la forma 
universal (la seva àrea i ubicació espacial) i el 
de la comunicació (la quietud, la vibració del 

Pintura

gest) com a subjectes de la pintura de l’ar-
tista; del qual reconeix també la iconografia 
transpersonal i universal. Tant per a Marcos 
com per a Margarit, l’art és veritat i llibertat. 
El pintor, ens diu el crític, s’allunya del tema 
vivencial dels poemes per a representar-ne 
visualment les formes ideals geomètriques.

Exposició inclosa al programa del  
VI Festival Domini Màgic de Poesia
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

A ESCENA. PERSONATGES BROSSIANS
Joan Brossa

Joan Brossa (Barcelona, 2019 – Barcelona 
1998) era poeta i dramaturg. Membre del grup 
“Dau al Set”, va ser autor d’una extensa i re-
coneguda obra de poesia visual que en la seva 
expressió gràfica s’apropa, sense ser-ne, a les 
arts visuals, la il·lustració i el disseny gràfic. 
L’exposició “A escena. Personatges brossians”, 
produïda per la Fundació Brossa, aplega un 
bon nombre de poemes visuals, objectes i 
cartells de l’autor que tenen com a nexe comú 
el teatre. La mostra destaca la relació ana-
lògica de correspondència entre la lletra, la 

 Del 27 de març al 4 de maig

Poesia

il·lustració i l’objecte; relació irònica i sovint, 
sorprenent, que defineixen els poemes visuals 
de Brossa.

Inauguració: divendres 29 de març, 20 h

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 13 d’abril, a les 12 h
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ,  
AMB GLÒRIA BORDONS
Casa de la Paraula. Activitat gratuïta

Acte en celebració del  
Dia Internacional de l’Art 2019

Exposició inclosa al programa del  
VI Festival Domini Màgic de Poesia
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

EMANAR. EL VIATGE ETERN
Miquel Samitier

En Miquel Samitier (Barcelona, 1978) és escul-
tor de materials i formes nobles (fusta, ferro, 
marbre) que serven llur memòria i materiali-
tat, que combina per fer-ne peces equilibrades 
que tendeixen vers una expressió geomètrica 
pura i de tensió estàtica. L’artista ha assolit un 
llenguatge formal propi en el qual la multi-
plicació d’elements sobre un patró geomètric, 
la seva continuïtat, proporció mesurada i sime-
tria es combinen per a produir objectes-me-

Del 9 de maig al 22 de juny

Escultura

tàfora en les quals la mirada de l’observador 
hi reposa asserenada. Autor d’obres per a 
l’espai públic i de sèries de dibuix, tinta i laca 
sobre paper, exposa a la Casa de la Paraula 
un projecte que transita el camí que mena del 
naixement a la mort, termes que són entesos 
per l’artista com a part d’un viatge cosmològic 
i atemporal.

Inauguració: dissabte 18 de maig, 12 h

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 15 de juny, 11 h
VISTA I ESMORZAR AL TALLER  
DE L’ARTISTA, A ARBÚCIES
Sortida des de Casa de la Paraula, a les 10 h
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ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

ÚLTIM BEULAS
Josep Beulas

Josep Beulas (Santa Coloma de Farners, 1921 – 
Osca, 2017) és un pintor paisatgista de llarga i 
pregona evolució artística que en les darreres 
etapes de la seva producció va tendir vers una 
progressiva sintetització del tema de les seves 
obres, que reduïa als elements essencials del 
paisatge, que esdevenen gairebé abstractes. Als 
seus quadres de paisatges de l’Aragó el cel i la 
terra s’hi disposen com bandes cromàtiques 
superposades, partides per la línia de l’horitzó, 
gairebé únic element que en remet a la realitat. 
El Centro de Arte y Naturaleza i la Fundación 

Pintura

Del 20 de maig al 6 de juliol

Beulas, d’Osca, amb la col·laboració de la Casa 
de la Paraula, produeixen una gran exposició 
que aplega una selecció d’obres del pintor de 
col·leccions públiques i privades per a homenat-
jar-lo el segon aniversari de la seva mort.

Inauguració: dissabte 25 de maig, 12 h

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Dissabte 8 de juny, 11 h
APRENEM A PINTAR COM EN BEULAS, 
TALLER DE PINTURA, AMB MARIONA 
TERRATS
Casa de la Paraula. Activitat gratuïta
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EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

PETITS ARTISTES, CURS 2018-2019
Alumnes de les escoles La Salle, Castell i Sant Salvador d’Horta

Els alumnes de 4t i 5è curs de primària de les 
escoles de Santa Coloma de Farners participen 
en el laboratori de plàstica de la Casa de la 
Paraula, tallers que tutoritza la Mariona Ter-
rats. Els alumnes hi ha treballat, aquest curs, 
tres propostes: diferents maneres de pintar un 
Grúfol, el mapa del tresor i com dibuixar amb 
les estisores; tallers en els quals han experi-
mentat amb tècniques i processos creatius que 

Del 20 de maig al 29 de juny

Dibuix i pintura

per a ells són nous. Els treballs dels alumnes 
sorprenen per la seva creativitat. Una selecció 
de les petites obres d’art dels escolars s’ex-
posen a final de curs a la Casa de la Paraula, 
com a tancament del laboratori de plàstica. 
Per alumnes i pares és motiu d’orgull veure 
els treballs dels nois i noies exposats a la sala 
municipal d’art.
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CASA DE LA PARAULA

NPARARANPARE
Daniel Casanovas

El projecte del fotògraf Daniel Casanovas, que 
es titula “Nparanpare”, va guanyar la setzena 
edició del concurs de Joves Fotògr(es), orga-
nitzat per l’INSPAI, el Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona. El projecte del fotògraf el 
conformen un conjunt trenta instantànies en 
color que retraten escenes de la vida quotidi-
ana d’un poble senegalès, Boulembou. No és 

Del 4 de juliol al 7 de setembre

Fotografia

un treball de fotoperiodisme o etnografia. En 
Casanovas fotografia nens a l’escola, homes i 
dones que treballen o un dia de festa al poble. 
Hi retrata l’enorme dignitat de la gent i la 
vitalitat d’un poble jove que estudia, treballa 
i fa festa. Ens retrata a nosaltres mateixos, 
d’alguna manera, fent feina, educant la canalla 
i celebrant la festa del poble.



46

ARTS VISUALS

EXPOSICIÓ

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 

Del 8 de juliol al 14 de setembre

Fotografia

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.
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PLECS
Tura Sanz

L’artista Tura Sanz (Ordis, 1992) és una jove 
promesa de l’art gironí que, amb el projecte 
“Plecs”, protagonitza la quinzena edició del 
cicle d’Exposicions Viatgeres de la Diputació 
de Girona. L’artista presenta un conjunt de pe-
ces a partir de les quals podem entreveure la 
relació entre el jo i el cos, i també com aquesta 
relació adquireix presència física en forma 
d’obra d’art. L’exposició es construeix amb pe-

Del 24 de juliol al 7 de setembre

Escultura i dibuix

ces realitzades amb diferents tècniques, des de 
la pintura a l’oli sobre tela, fins a l’escultura, el 
dibuix i el grafit. Segon l’artista, els plecs “són 
un conjunt de coses unides ordenadament, 
com un conjunt de pàgines d’un llibre plegades 
pel mig”. Aquests plecs, que titulen el projecte, 
fan referència també als plecs del cos, que és 
el tema del seu projecte artístic.
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EXPOSICIÓ

CASA DE LA PARAULA

MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA SELVA I
Els alumnes de segon curs de batxillerat, per 
aconseguir el títol, han de fer un treball de 
recerca el tema del qual trien lliurement i que 
desenvolupen sota la direcció i tutoria d’un 
professor del seu institut. El Centre de recur-
sos pedagògics de la demarcació Selva I, que 
inclou els centres de secundària de la Selva 

Del 6 al 23 de març

EXPOSICIONS

interior, organitza cada any una exposició a la 
Casa de la Paraula per presentar una selecció 
d’aquests treballs. Als visitants els sorprèn la 
diversitat temàtica, la qualitat i l’ambició dels 
projectes dels estudiants, que sovint trien el 
tema en relació als estudis i llur vocació pro-
fessional futurs.

Producció: Centre de Recursos 
Pedagògics Selva I
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ARXIU COMARCAL DE LA SELVA

DOCTOR CODINA: JOAQUIM CODINA VINYES 
(1867-1934). METGE, BOTÀNIC, MICÒLEG
El Dr. Codina va néixer a la Cellera de Ter el 
1867. Va estudiar medicina a Barcelona i es 
llicencià el 1891. Retornat al seu poble, hi va 
exercir de metge rural tota la vida. Home culte 
i il·lustrat, s’interessà per la botànica local i el 
1908 va publicar els Apuntes para la flora de 
la Sellera y su comarca. S’interessà també per 
la micologia, tema sobre el qual va publicar di-
versos articles relatius a la toxicitat dels bolets 

EXPOSICIÓ Del 3 d’abril al 5 de maig

verinosos i un volum monogràfic titulat Bolets 
bons i dolents que maten, publicat a Girona el 
1929. L’exposició, produïda per l’Ajuntament de 
la Cellera de Ter, el 2017, any de celebració del 
150è aniversari del naixement del Dr. Codina, 
en recorda la biografia i obra, el fons docu-
mental del qual es conserva a l’Arxiu comarcal 
de la Selva.

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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CASA DE LA PARAULA

LA REVOLTA DELS SEGADORS 1640

La Festa de la Revolta dels Segadors de 1640, 
que commemora els fets esdevinguts a Santa 
Coloma de Farners que varen suposar l’inici de 
la revolta catalana contra la monarquia His-
pànica, al segle XVII, són el tema del projecte 
fotogràfic del col·lectiu barceloní Districte IX 
Imatge, integrat per Jordi Palomeras, Josep 
Maria Garcia, Juanmma Mercado, Miguel Par-
reño i Salvador Atance. L’exposició de fotogra-
fies, tot i que no manquen de qualitat artística, 

EXPOSICIÓ  Del 9 al 25 de maig

té per finalitat la difusió dels fets esdevinguts 
a Santa Coloma de Farners. Hi reconeixereu 
molts dels participants i escenes de les recre-
acions històriques que se celebren per la festa 
local de La Revolta. L’exposició s’ha vist abans, 
entre d’altres llocs, a Barcelona i a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà.

Inauguració: dissabte 11 de maig, 12 h

Districte IX Imatge



EXPOSICIONS

51

EXPOSICIONS

ARXIU COMARCAL DE LA SELVA

JOAQUIM JORDÀ: ELS FONS DOCUMENTAL 
DE L’ARXIU COMARCAL DE LA SELVA
Joaquim Jordà, director i guionista de cinema, 
traductor i professor universitari, va néixer 
a Santa Coloma de Farners l’any 1935. Fill de 
notari, inicià els estudis de Dret, carrera que 
abandonaria aviat per dedicar-se al cinema. 
Estudià a l’Escola de Cinema de Madrid i és 
un dels membres fundadors de la prestigio-
sa Escola de Barcelona, de cinema. Als anys 
seixanta s’exilià a Itàlia. Retornat a Barcelona 
va reprendre la seva activitat professional com 
a traductor i director i guionista de cinema 
i televisió. Va dirigir una quinzena de pel·lí-
cules entre les quals destaca Numax presen-
ta... (1980), amb la qual va obtenir un ampli 
reconeixement internacional. L’any 1996 roda 
als boscos de les Guilleries la pel·lícula “Un cos 
al bosc”. Reprèn llavors la seva relació amb la 

EXPOSICIÓ Del 10 de maig al 27 de juliol

ciutat, a la qual va fer donació del seu arxiu i 
biblioteca personals. Aquest fons documental 
es conserva a l’Arxiu comarcal de la Selva. 
L’exposició en mostra una selecció de docu-
ments originals i contextualitza la figura i obra 
del cineasta colomenc.

Inauguració: divendres 10 de maig, 19 h

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

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Dissabte 1 de juny, 11 h 
Casa del Subirà
VISITA DELS ESCENARIS DE LA  
PEL·LÍCULA UN COS AL BOSC,  
DE JOAQUIM JORDÀ
Sortida des de Casa de la Paraula, a les 10 h 
Activitat gratuïta

Dissabte 1 de juny, 14 h 
Taverna del Subirà 
1r DINAR HOMENATGE  
A JOAQUIM JORDÀ
Inscripció i reserva de places a:  
www.casadelaparaula.cat
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CINEMA

El 2019 és el tercer any que Santa Coloma de 
Farners participa en la xarxa de municipis 
adherits al Cicle Gaudí de Cinema Català, que 
promouen l’Acadèmia del Cinema Català i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. El cicle té per objectiu apropar al 
públic de la ciutat algunes de les produccions 
catalanes de cinema comercial i d’autor de més 
èxit. Totes les projeccions es fan a l’Auditori.

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 19 gener

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Drama històric. 2017. 100 minuts. Direcció: Mar Tarragó; guió, Alfred 
Pérez Fargas i Roger Danès; fotografia: Aitor Mantxola; intèrprets: Mario 
Casa, Richard Von Weyden, Adrià Salazar.
Versió en castellà

EL FOTÓGRAFO 
DE MAUTHAUSEN
Mar Targarona

Amb l’ajuda d’un grup de presoners espanyols que lideren 
l’organització clandestina del camp de concentració de 
Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa en el labo-
ratori fotogràfic del camp, arrisca la seva vida en planejar 
l’evasió d’uns negatius que demostraran al mon les atrocitats 
comeses pels nazis en l’infern del camp de concentració 
austríac. Milers de fotografies que documenten des de dins 
tota la crueltat d’un sistema. Les fotografies que Boix i els 
seus companys aconsegueixen salvar varen servir com a 
prova per condemnar a alts càrrecs nazis durant el judici de 
Nuremberg de 1946, on Boix participa com a tetimoni clau.

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

CINEMA
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CINEMA

CINEMA

CINEMA

Dissabte 16 febrer

Dissabte 30 març

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Drama. 2018. 105 minuts. Direcció: Jaime Rosales; guió, Jaime Rosales, 
Michel Gaztambide, Clara Roquet; música: Kristian Eidnes Andersen; 
fotografia: Hélène Louvart; intèrprets: Àlex Brendemühl, Barbara Lennie, 
Joan Botey, Mrisa Paredes.
Versió en català

Drama. 2018. 136 minuts. Direcció: Isaki Lacuesta; guió, Isa Campo, Isaki 
Lacuesta i Fran Araújo; música: Raül Refree i Kiko Veneno; fotografia: 
Diego Dussuel; intèrprets: Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez 
Romero, Rocío Rendón, Yolanda Carmona.
Versió en castellà

PETRA

ENTRE DOS AGUAS

Jaime Rosales

Isaki Lacuesta

Petra és una jove artista rebel que, malgrat els adverti-
ments de la seva mare, busca la trobada amb el seu pare, 
la identitat del qual li ha estat sempre amagada. Jaume és 
un cèlebre artista plàstic que maltracta a tot aquell que 
té al seu voltant. Lucas és un fotògraf humanista que no 
aconsegueix desprendre’s de l’obra del seu pare. La història 
d’aquests tres personatges es va entreteixint en una espiral 
de maldat, secrets familiars, mort i violència. Malgrat els 
intents de Petra i Lucas per contenir la fúria, la rancúnia i 
l’odi d’en Jaume, el destí imposarà la seva lògica cruel.

L’Isra i en Cheíto són dos germans gitanos: l’Isra va ser sen-
tenciat a presó per tràfic de drogues i el Cheíto es va allistar 
a la Infantaria de la Marina. Quan l’Isra surt de la presó i 
el Cheíto torna d’una llarga missió, tornen a San Fernando. 
El retrobament entre els dos germans porta records de la 
violenta mort del seu pare quan tot just eren uns nens. Han 
passat dotze anys des de La leyenda del tiempo, la pel·lícula 
que l’Isaki Lacuesta havia fet sobre els dos germans. Ara 
l’Isra retorna a San Fernando per recuperar a la seva dona 
i filles. Però com ha d’aconseguir tirar endavant a la zona 
amb la taxa d’atur més alta del país?

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

Entrada general: 4,50 €
Entrada amb descompte: 3 €
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NUMAX PRESENTA...
Joaquim Jordà

Els treballadors de la fàbrica d’electrodomèstics Numax, 
de Barcelona, assumeixen la gestió directa de l’empresa en 
la qual treballen com a reacció i protesta davant de l’intent 
de tancament irregular dels propietaris, dos alemanys 
que havien donat suport al règim nazi i s’havien refugiat a 
Barcelona des dels anys cinquanta. Cinema documental de 
fort compromís polític i realització iniciativa del col·lectiu 
de treballadors de la fàbrica.

El director i guionista de cinema i televisió, i 
professor universitari, Joaquim Jordà Català 
va llegar a Santa Coloma de Farners el seu 
arxiu i biblioteques personals. Aquest impor-
tant fons documental és dipositat a l’Arxiu 
Comarcal de la Selva, on els investigadors 
i estudiosos de la seva obra hi tenen accés. 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 
l’Arxiu Comarcal de la Selva i la Universitat 
Pompeu Fabra organitzen un cicle de projec-
cions de tres de les seves pel·lícules com a 
activitat complementària de l’exposició sobre 
l’autor que es podrà veure, de maig a juliol, a 
l’Arxiu comarcal.

CINECLUB JORDÀ

CINEMA Divendres 17 maig

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Documental. 1980. 100 minuts. Direcció i guió: Joaquim Jordà; fotografia: 
Jaume Peracaula; muntatge, Josep Maria Aragonés i Teresa Font; repar-
timent: Walter Cots, Maria Espinosa, Mario Gas, Rosa Gavín, Joaquim 
Jordà, Carlos Lucena i altres; producció: Assemblea de treballadors de 
Numax.

Gratuït

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

Totes les projeccions és fan a l’Auditori. 
ENTRADA: gratuït
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UN COS AL BOSC

MONES COM LA BECKY

Joaquim Jordà

Joaquim Jordà

Una jove de mala reputació apareix morta al bosc. La tinent 
de la Guàrdia Civil de la zona s’ocupa de la investigació del 
cas. Els sospitosos, tots homes, inclouen un antic nòvio de 
la noia que havia sigut hippie, l’actual parella de la jove, 
un jove rocker, un home amb el qual es va embolicar la nit 
del crim i el pare del músic, un acomodat home de negocis 
local. Pel·lícula rodada a la casa del Subirà i als paisatges 
de les Guilleries.

Fa prop de setanta any un neuròleg portuguès anomenat 
Egas Moniz va assistir a un congrés de psicologia a Lon-
dres. Allí un biòleg americà, el Dr. Fulton, va presentar 
un primat, la Becky, que era un animal encantador. A 
continuació va projectar una pel·lícula en la qual el mateix 
animal apareixia com una bèstia terriblement agressiva. 
Un documental sobre l’inventor de la lobotomia que va ser 
guardonat amb el premi Nobel de Medicina.

CINEMA

CINEMA

Divendres 31 maig

Divendres 24 maig

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

AUDITORI MUNICIPAL · 19 h

Thriller. 1996. 90 minuts. Direcció i guió: Joaquim Jordà; ajudant de di-
recció: Oriol Ferrer; fotografia: Carles Gusi; música: Sergi Jordà, muntat-
ge, Iván Aledo; repartiment: Rossy de Palma, Núria Prims, Ricard Borràs, 
Mingo Ràfols, Julieta Serrano, Pep Tosar i altres; producció: Sodegas, Els 
Quatre Gats i Films d’Orient.

Documental. 1999. 100 minuts. Direcció i guió: Joaquim Jordà i Núria 
Villazán; fotografia: Carles Gusi; repartiment: Joao Maria Pinto, Marian 
Varela, Valentí Agustí, J. A. Burcazo, Enric Jordà, Joao Lobo Antunes, 
Elliot S.; producció: Els Quatre Gats.

Gratuït

Gratuït
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XIV FESTA 
DE LA REVOLTA 
DELS SEGADORS
10-12 de maig de 2019
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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. 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

 Diumenge 20 de gener · FESTA DEL PELEGRÍ
 PLAÇA DE SANT SEBASTIÀ · 16.30 h 

 Diumenge 17 de març · SANT SALVADOR D’HORTA
 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT SALVADOR D’HORTA · 10.30 h

 Divendres 19 d’abril · DIVENDRES SANT
 AUDITORI MUNICIPAL · 18 h

 Diumenge 21 d’abril · CARAMELLES
 PLAÇA FARNERS · 12 h

 Dimarts 23 d’abril · FESTA DEL COR
 ERMITA DE FARNERS · Matí

 Diumenge 2 de juny · APLEC DE FARNERS
 ERMITA DE FARNERS · 10.30 h – PLAÇA DE FARNERS · 18 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. Encara que també se’n fan a 
d’altres llocs, la plaça Farners és l’escenari sardanista més reconegut de la ciutat.

COBLA FLAMA DE FARNERS
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 Diumenge 21 d’abril · DIUMENGE DE PASQUA
 PLAÇA FARNERS · 12 h

Entrega de la mona de Pasqua al seu fillol Bartomeu, gegant de Tordera

 Dissabte 11 de maig · FESTA DE LA REVOLTA
 CENTRE CIUTAT · A PARTIR DE LES 17.30 h

 Diumenge 2 de juny · FESTA DEL PA AMB TOMÀQUET
 PARC DE SANT SALVADOR

La colla gegantera de Santa Coloma participa en trobada i festes d’arreu del país. Fan balla-
des de gegants i de capgrossos també a totes les festes i fires de la ciutat.

CERCAVILES DE GEGANTS I CAPGROSSOS

 Dissabte 20 d’abril
 MESURES DE LA PLAÇA FARNERS · 11.30 h

 Diumenge 21 d’abril
 AUDITORI MUNICIPAL · 13.15 h

Els Cantaires fan cercavila pels carrers del centre de la ciutat tot cantant ca-
ramelles. La cercavila comença a la plaça de Sant Sebastià, a les 11 h, i acaba 
a l’Auditori municipal, on fan un concert.

Santa Coloma de Farners té una llarga tradició de cantades de caramelles per Pasqua, canta-
des que tenen el seu punt culminant a la Festa del Cor, que se celebra anualment el Dimarts de 
Pasqua, a Farners.

CARAMELLES

CANTAIRES DE FARNERS
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 Dissabte 11 de maig · FESTA DE LA REVOLTA
CENTRE CIUTAT · 23 h

Els correfocs són actes que celebren el foc i la disbauxa. Per participar-hi cal protegir-se i 
seguir estrictament les indicacions de l’organització. Els més petits han d’anar-hi sempre 
acompanyats d’adults.

CORREFOCS I BALLS DE DIABLES

 27 d’abril, 10, 11 i 12 de maig · FESTA DE LA REVOLTA
CENTRE CIUTAT · Diverses sortides

La colla trabucaire de Santa Coloma participa a gairebé totes les fires i festes populars que se cele-
bren a la ciutat. Surten a fer soroll i convocar la gent a la festa. De vegades són matiners i d’altres, 
retiren tard. Atenció que són gent armada!

Regularment es publica un ban d’alcaldia per informar els veïns del recorregut i horari de les descàr-
regues de trabuc i les mesures de prevenció i seguretat que cal prendre per participar a la festa.

TRABUCAIRES

TRABUCAIRES D’EN SERRALLONGA 
I DE CASSÀ DE LA SELVA

DIABLE D’EN PERE BOTERO
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 Diumenge 12 de maig · FESTA DE LA REVOLTA
PLAÇA FARNERS · 18 h Ball de bastons

BALLS TRADICIONALS

BASTONERS DE LES GUILLERIES
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LLETRES

LLETRES

CASA DE LA PARAULA · 20.30 h

ELS FRENS DE L’EUGA
Santa Coloma de Farners s’adhereix als actes en 
commemoració de l’any Joan Brossa (Barcelo-
na, 1919-1998), que se celebra aquest 2019, amb 
un extens programa local d’activitats. L’acte 
central d’aquest programa és la presentació, a 
la Casa de la Paraula, de l’edició facsímil del po-
ema inèdit de Joan Brossa titulat “Els frens de 
l’euga”, signat i datat pel poeta el març de 1955, 
i il·lustrat per Modest Cuixart amb un dibuix 

Divendres 29 de març

i un collage de tema musical. El document es 
presentarà en un acte en el qual intervindran 
l’escriptor i periodista Lluís Permanyer i el 
president de la Fundació Brossa, el poeta i crític 
d’art Vicenç Altaió, que llegirà el poema. Els 
originals del poema i la carpeta il·lustrada que 
el guarda s’exposaran a la Casa de la Paraula. 
Marc Cuixart, fill del pintor, n’acompanyarà a la 
visita els assistents a l’acte.
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Amb la col·laboració de: 

CASA DE LA PARAULA I ALTRES ESPAIS DE LA CIUTAT

VI FESTIVAL DOMINI MÀGIC DE POESIA
Santa Coloma de Farners celebra cada any el 
Festival Domini Màgic de Poesia, en record 
i commemoració del poeta Joan Vinyoli, que 
de noi estiuejava a Santa Coloma de Farners. 
Aquest any el festival s’escau del 5 al 7 d’abril. 
El programa no es difondrà fins a finals de fe-
brer, però en podem avançar alguns continguts.

Del 25 de març al 6 d’abril els organitzadors 
del Festival obriran dues llibreries especialit-
zades en poesia en locals comercials del centre 
de la ciutat. Una llibreria serà de vell, amb 
fons bibliogràfics cedits per Connexió Papyrus, 
de Celrà, i l’altra de volums nous, amb fons de 
poesia, assaig de literatura i llengua catalanes 
i llibre il·lustrat, prestats per la Llibreria 22 de 

De divendres 5 a diumenge 7 d’abril

Girona. Les llibreries seran ateses per volunta-
ris i s’hi programaran presentacions i xerra-
des que anticiparan les activitats del Festival. 
El Festival inclou aquest any una funció de 
teatre, a l’Auditori, per a alumnes de les tres 
escoles del municipi. El divendres 5 d’abril hi 
podran anar a veure una funció de l’especta-
cle “Embrossa’t”, de la companyia ADDAURA 
Teatre Visual, dedicada al poeta Joan Brossa, 
del qual el 2019 se’n celebra el centenari del 
naixement. A la Casa de la Paraula s’hi podrà 
veure una exposició de poesia visual de l’autor, 
produïda per la Fundació Brossa. El Festival 
mantindrà molts dels actes i activitats que el 
defineixen des de la primera edició.
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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 al web i el Facebook de la biblioteca.

 Divendres 25 de gener
 SSSST!…ÉS UN SECRET!, de Pepa Contes

 Divendres 22 de febrer
 CONTES QUE FAN BULLIR EL CALDER DE LA IAIA MARIA,  
 d’Eva Gonzàlez

 Divendres 22 de març
 A DE BROSSA, d’Assumpta Mercader

 Divendres 26 d’abril
 EL NEN QUE NO SOMREIA MAI, de Laia Bertran

 Divendres 17 de maig
 EN BUM I EL TRESOR DEL PIRATA, de la Companyia Homenots

 Divendres 7 de juny 
 PUK, EL FOLLET DELS CONTES, d’Inés Macpherson

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 16 de gener
 CONTES DE L’OSSET ELIES, d’Assumpta Mercader

 Dimecres 13 de febrer
 CONTES AMB XUMET, de David Planas

 Dimecres 13 de març 
 CONTAMOIXAINES I LA RATETA QUE EMBRUTAVA L’ESCALETA,  
 de Dolors Arqué

 Dimecres 10 d’abril
 PASTÍS D’ANIVERSARI, de Mercè Rubí

 Dimecres 15 de maig 
 EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL, de Va de contes

 Dimecres 5 de juny 
 DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?, de Sílvia Serra

 Dimecres 10 de juliol 
 COLLARET DE CONTES, de Pepa 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.
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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 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. A la Biblioteca 
Joan Vinyoli actualment tenim cinc clubs per a infants, adolescents i joves:

CLUBS DE LECTURA 
INFANTIL, TEEN I JUVENIL

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

 Dilluns 21 de gener
 CATHERINE, de Patrick Modiano 

 Dilluns 11 de febrer     
 CHARLIE I LA FÀBRICA DE XOCOLATA, de Roald Dahl

 Dilluns 11 de març
 LA NENA QUE ES VA CONVERTIR EN MÒBIL, de Francesc Puigpelat

 Dilluns 8 d’abril
 CORS DE GOFRA, de Maria Parr

 Dilluns 13 de maig
 L’ILLA DE PAIDONÈSIA, d’Oriol Canosa



66

LLETRES

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

 Dilluns 28 de gener
 L’ARBRE DE LES MENTIDES, de Frances Hardinge 

 Dilluns 18 de febrer
 QUANTIC LOVE, de Sonia Fernández-Vidal

 Dilluns 18 de març
 TRAIN KIDS, de Dirk Reinhard

 Dilluns 29 d’abril
 LA LLAR DE MISS PEREGRINE PER A NENS PECULIARS, 
 de Ransom Riggs

 Dilluns 20 de maig
 L’ILLA DE LES CARTES PERDUDES, d’Oriol Canosa

 Dilluns 27 de maig
 Cloenda dels Clubs Minúscules i Majúscules  
 amb la presència de l’escriptor Oriol Canosa

CLUB DE LECTURA CURSIVA
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18.30 h
Adreçat als joves a partir de 4t d’ESO

 Dilluns 28 de gener
 FRANKENSTEIN, de Mary W. Shelley 

 Dilluns 18 de febrer
 HIPNOFÒBIA, de Salvador Macip

 Dilluns 18 de març
 EL PALAU DE LA LLUNA, de Paul Auster

 Dilluns 8 d’abril
 SEMPRE HEM VISCUT AL CASTELL, de Shirley Jackson

 Dilluns 20 de maig
 EL CLUB DE LA LLUITA, de Chuck Palahniuk
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ENGLISH TALES · BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

 Dilluns 25 de febrer
 CAT TALES

 Dilluns 29 d’abril
 DRAGON TALES

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.

 
 Divendres 29 de març 

 Biblioteca Joan Vinyoli · 19.30 h

 AUTORITAT CONFORTABLE, PARLEM D’AUTORITAT EN POSITIU

La fermesa i la estimació poden i han de anar de la mà en la educació 
de la nostra mainada. Molts pares i mares viuen amb dubtes el seu pa-
per educatiu, els costa exercir una autoritat positiva en la vida familiar. 
Quins recursos tenim i quins ens manquen per gestionar els moments 
de conflicte? Són els mateixos en totes les edats? Activitat a càrrec 
d’Anna Iglesias, mestra i assessora familiar.

XERRADES SER PARES I MARES
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CLUB DE LECTORS I LLEGIDORS

Espai de trobada en què, conduïts per Assumpte Guardiola, 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 
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 18 de gener · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h 
 EL MÓN SEGONS GARP, de John Irving

 Divendres 15 de febrer · Biblioteca Joan Vinyoli · 19.30 h 
 LA SALA D’ESTAR ÉS UN CAMP DE FUTBOL,  
 de Josep Maria Fonalleras, amb la presència de l’autor

 Divendres 15 de març · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h
 L’ACABADORA, de Michela Murgia

 Dijous 21 de març · Biblioteca Joan Vinyoli · 19.00 h
 ERMITA, de Jordi Llavina

 Dijous 11 d’abril · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h
 L’ÚLTIMA TROBADA, de Sándor Márai

 Dijous 9 de maig · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h
 NOSALTRES EN LA NIT, de Ken Haruf

 Divendres 7 de juny · Biblioteca Joan Vinyoli · 18.30 h 
 LES LLAVORS DEL SILENCI, d’Àlvar Caixal,  
 amb la presència de l’autor
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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, de la mà de l’Olga Cercós, conductora 
del Club Llegir el Teatre de la biblioteca, us convida a participar en aquesta activitat.

 Dilluns 21 de gener 
 AFANY D’AMORS PERDUTS, de William Shakespeare

 Dilluns 11 febrer  
 LA BONA PERSONA DE SEZUAN, de Bertold Brecht

 Dilluns 11 de març  
 EL FUTUR, d’Helena Tornero

 Dilluns 8 d’abril 
 STABAT MATER, d’Antonio Tarantino

 Dilluns 13 de maig 
 EL GRAN MERCADO DEL MUNDO, de Calderón de la Barca

 Dilluns 10 de juny 
 CARTOGRAFÍA DE UNA DESAPARICIÓN, de Sergio Blanco
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CLUB DE LECTURA L’HORA VIOLETA 
BIBLIOTECA JOAN VINYOLI · 18 h

A través d’aquest club ens endinsarem en la descoberta d’un recull de lectures amb pers-
pectiva de gènere. Lectures que ens permetran compartir opinions, reflexions 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. Club conduït per Imma Sau.

Inscripció prèvia gratuïta a la Biblioteca.

 Divendres 8 de març 
 Presentació del club i entrega de la primera lectura

 Divendres 12 d’abril 
 L’HORA VIOLETA, de Montserrat Roig

 Divendres 10 de maig  
 TEORIA KING KONG, de Virginie Despentes

 Dilluns 3 de juny  
 TOTHOM HAURIA DE SER FEMINISTA I ESTIMADA IJEAWELE:  
 MANIFEST FEMINISTA EN QUINZE CONSELLS,  
 de Chimamanda Ngozi Adichie
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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. Enguany alternarem els cafès filosòfics amb les xerrades-col·loqui.

 Dilluns 21 de gener 
 CAFÈ FILOSÒFIC

 Dilluns 18 de febrer 
 QUIN ÉS L’AMOR MÉS PERFECTE?

 Dilluns 18 de març 
 CAFÈ FILOSÒFIC

 Dilluns 20 de maig 
 QUIN ÉS EL SECRET PER GUANYAR EN EL JOC DE LA VIDA?

 Dilluns 17 de juny 
 CAFÈ FILOSÒFIC
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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 15 de febrer  
 Biblioteca Joan Vinyoli ·19.30 h
 LA SALA D’ESTAR ÉS UN CAMP DE FUTBOL, 
 de Josep Maria Fonalleras

La lectura d’aquesta obra ens ofereix un viatge al recinte familiar, a l’espai 
íntim de Josep M. Fonalleras, a la seva infantesa gironina: una excursió 
que rememora jocs, aventures, menjars i olors, amb una construcció lite-
rària feta d’impressions. L’autor excel·leix en l’intent d’atrapar l’instant en 
una novel·la breu, on cada detall crea un univers i cada vivència troba la 
seva expressió més escaient. Un relat que fuig de sentimentalismes i de la 
nostàlgia dels vells temps per esdevenir un cant a la vida.

 Divendres 7 de juny 
 Biblioteca Joan Vinyoli ·18.30 h
 LES LLAVORS DEL SILENCI, d’Àlvar Caixal

En el marc del Cicle de Diàlegs «Avui també és Sant Joan. La literatura. 
Eina de valors», projecte de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, tindrà 
lloc la sessió «Els límits de la identitat personal» amb presència de l’autor 
i d’Anna R. Ximenos, psicòloga i màster en estudis sobre la dona (UAB).
A partir de dues històries que transcorren entre els anys anteriors a l’es-
clat de la Guerra Civil i l’hivern del 2002, Les llavors del silenci es despla-
ça en un recorregut gairebé detectivesc pel passat i el present de dues 
famílies marcades per la guerra i reflexiona sobre la identitat, la culpa i el 
sentit íntim de tot allò que anem deixant enrere.

ESPAI D’AUTORS · ESPAI PERE BASSOLS
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 (Data per determinar) 

 Biblioteca Joan Vinyoli · 19.30 h
 LA MIRADA VIOLETA  
 Literatura de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig

Espectacle poètic musical en què es retraten dues escriptores fo-
namentals de la literatura catalana: Maria Mercè Marçal i Montserrat 
Roig. Qui eren? Per què van escriure? Com les va condicionar el fer de 
ser dones? Poemes cançons i reflexions molt vigents que ens fan sub-
mergir en el món de les dues escriptores. Un homenatge a les dones 
de mirada violeta. La força de la rebel·lia femenina. Activitat a càrrec 
d’Aina Torres i Meritxell Gené.

 Divendres 3 de maig 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 20 h
 ELS CINC SENTITS DEL TAST DE LA RATAFIA

Un tast sensorial que viatjarà pels cinc sentits de cada una de les 
ratafies que tastarem. Despertarem els nostres sentits a través dels 
aromes, els colors i la música. Activitat a càrrec d’Ivette Casadevall, 
tallerista i experta en ratafies. Amb la col·laboració de la Confraria de 
la Ratafia.

Inscripció prèvia gratuïta a la biblioteca. Places limitades.

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

TALLERS I ALTRES ACTIVITATS

 Divendres 22 de febrer 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 19 h
 TAULA RODONA: COOPSTRUÏM SOBIRANIES. 
 ALTERNATIVES PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Debatrem sobre les eines de transformació social i l’apoderament per 
impulsar canvis socials per construir diferents sobiranies. Amb la parti-
cipació de: La Directa (mitjà de comunicació alternatiu i cooperatiu) i La 
Sobirana (cooperativa local que promou la sobirania etílica). Bio Regió 
Nord de la Cooperativa Integral Catalana promouen la transformació 
social a través de l’autogestió, l’autoorganitzacio i el treball en xarxa.

 Divendres 15 de març 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 18 h
 TALLER DE TECNO-SLIME

Fer slime és una excusa perfecte per explotar la creativitat dels nens i ne-
nes ja que accepta moltes formes, combinació de colors, textures, olors… 
El resultat final permet jugar i la viscositat actua com un element deses-
tressant. a càrrec de Smartions.
Per a infants de 5 a 10 anys.  
Inscripció prèvia gratuïta a la Biblioteca. Places limitades.
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 Divendres 12 d’abril 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h
 TALLER DE FER NIUS D’OCELL AMB MATERIAL RECICLAT

Els ocells necessiten llocs ben idonis per poder fer el seu niu, necessiten 
llocs tranquils, que estiguin protegits del fred i de la calor, que tinguin 
menjar a prop... així que construirem un niu per al nostre jardí o terrassa 
que ho compleixi. A càrrec d’Aula BGT.
Per a infants a partir de 6 anys acompanyats dels pares o tutors. 
Inscripció prèvia gratuïta a la Biblioteca. Places limitades.

 Divendres 26 d’abril 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 19 h
 XERRADA: SERIOUS GAMES EN SALUT

Jugar és divertit i alhora ens aporta molts beneficis. Això és el que en el 
món digital fan els anomenats serious games, videojocs on el propòsit ini-
cial no és només l’entreteniment, sinó el desenvolupament d’un aprenen-
tatge en competències. A càrrec de Dr. Manel González Piñero, professor 
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 Dijous 30 de maig 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h
 TALLER D’ALFORGES PER PATINETS

Munta i decora les teves alforges per anar a buscar llibres a la biblioteca 
En aquest taller construirem unes alforges molt pràctiques adaptades al 
patinet i així poder anar a la biblioteca a agafar llibres en préstec. A càrrec 
de Maria Vidal, d’Alforges de cartró.
Mobilitat sostenible i creativitat - setmana del Medi Ambient. 
Inscripció prèvia gratuïta a la Biblioteca. Places limitades
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 Dijous 21 de març 
 Biblioteca Joan Vinyoli · 17.30 h
 ACTE D’ENTREGA DE PREMIS, amenitzat per “La Senyoreta”

6è CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 
ANY BROSSA

Per tal de fomentar el gust per la lectura i l’esperit artístic, convoquem el 6è Concurs de 
Punts de llibre del municipi en el qual podran participar els nens i nenes de primària (de 
1r a 6è) de les escoles de Santa Coloma de Farners. El tema central serà la figura del poeta 
Joan Brossa. Es valorarà tant l’originalitat del punt com el tractament del tema. El termini 
de presentació dels punts concursants finalitza el 8 de març a les 20 h.

Les bases del concurs estaran penjades al web de la biblioteca.
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ALTRES 
ACTIVITATS

PELEGRÍ Diumenge 20 de gener

La Festa del Pelegrí té el seu origen al segle XVI 
quan els veïns de Tossa de Mar varen fer la pro-
metença de pelegrinar fins a la capella de Santa 
Sebastià de Santa Coloma de Farners, el dia de 
la festivitat del sant, si aquest els deslliurava 
d’una pesta. Des de llavors, cada any, centenars 
de pelegrins de la vila marinera fan el camí fins 
a la ciutat per a renovar el vot que li feren i que 
encara avui els deslliura i protegeix de tot mal. 
A Tossa de Mar ser nomenat Pare Pelegrí és un 

ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ

FESTA DEL PELEGRÍ
gran honor. També és un honor per a la ciutat 
rebre cada any els devots pelegrins. No poden 
entrar a la ciutat però fins que es fa fosc. Els 
hi esperen, per a rebre’ls, el Bisbe de Girona, 
les autoritats civils i eclesiàstiques locals, i els 
colomencs, petits i grans, que il·luminen el dar-
rer tram del camí amb espelmes. Es tradició, 
aquest dia, menjar caramels, la coca del sant i 
cargols.

Foto: David Rueda
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COR DE FARNERS Dimarts 23 d’abril

La Festa del Cor de Farners se celebra, cada 
any, el dimarts de Pasqua. La festa comença de 
bon matí amb una descarregada de coets per 
despertar els veïns i convocar la gent per anar 
a peu cap a Farners, on se celebra una missa a 
l’ermita en record del coristes difunts i el Cor de 
Farners canta els goigs a la Verge. Tot seguit es 

ERMITA DE FARNERS · Tot el dia

FESTA DEL COR DE FARNERS
fan jocs de cucanya i infantils, més cantades del 
cor i una ballada de sardanes. La festa es clou 
amb un dinar popular i ball. La Festa del Cor 
de Farners inclou també cantades de carame-
lles, els dimarts de Pasqua i el cap de setmana 
anterior, a diferents espais de la ciutat.

Amb la col·laboració dels  
Cantaires de Farners
 

Foto: David Rueda
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Foto: David Rueda

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA Dissabte 27 d’abril

El Dia Internacional de la Dansa (DID) se 
celebra arreu del mon el 29 d’abril, data que 
commemora el dia de naixement del ballarí 
francès Jean-Georges Noverre, l’any 1727, que 
és considerat el pare del ballet modern. La 
UNESCO va instituir aquest dia per promoure 
la difusió i reconeixement de la dansa i de tots 
aquells que la fan. Santa Coloma de Farners és 
el tercer any que celebra el DID. I ho fem amb 
un festival de dansa a l’espai públic en el qual 

PLAÇA FARNERS · 11.30 h

FESTIVAL DE DANSA
participen alumnes i professors d’escoles de 
dansa de tota la comarca. El festival, que és 
coorganitzat amb l’escola local de dansa, D’Art, 
Centre de Dansa, inclou la lectura pública del 
manifest del DID, que cada any es d’autor i con-
tingut diferents. Enguany, els actes del DID a la 
ciutat inclouen encara una nova proposta: un 
espectacle de dansa professional per a públic 
infantil i familiar a l’Auditori, de la companyia 
Mons Dansa.

Organitza el festival: 
D’art, Centre de DansaGratuït
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SARDANES Diumenge 28 d’abril

A totes les festes i fires de la ciutat, i a l’estiu, es 
fan sardanes a Santa Coloma de Farners. Però 
només hi ha un dia a l’any que les sardanes, les 
cobles i els sardanistes en són els protagonistes: 
el dia de l’Aplec de la Sardana, que se celebra 
al parc de Sant Salvador. Fa quaranta-vuit anys 
que l’Agrupació Sardanista Farners organit-
za l’aplec el darrer diumenge del mes d’abril. 
S’hi ballen sardanes tot el dia, al matí i a la 

PARC DE SANT SALVADOR · Tot el dia

XLVIII APLEC DE LA SARDANA
tarda. La cobla local, La Flama de Farners, hi 
participa cada any i l’organització hi convida 
dues cobles foranes d’entre les de més prestigi 
i renom del país. Els actes de l’aplec s’inicien 
tradicionalment a la Residència geriàtrica de la 
ciutat, per a què aquells que no poden anar al 
parc també en gaudeixin. Si plou els actes de 
l’aplec es traslladen al pavelló municipal de la 
Nòria.

Organitza els actes:  
Agrupació Sardanista Farners

Foto: David Rueda
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AGENDA

3129
28

EXPOSICIÓ

METÀFORA 
SELVÀTICA
CASA DE LA PARAULA 
Del 28 de gener  
al 16 de març
p39 

CLUB LECTURA MAJ.

L’ARBRE DE  
LES MENTIDES
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 
CLUB LECTURA CURSIVA

FRANKENSTEIN
BIBLIOTECA/18.30 h
p66 

1110 13
TEATRE INFANTIL

ELS VIATGES 
DELS TRES 
PORQUETS
AUDITORI/18 h
p10

127 9

43 651 2

18
CLUB DE LECTORS

EL MÓN SEGONS 
GARP
BIBLIOTECA/18.30 h
p68 

17 20
PELEGRÍ

FESTA DEL  
PELEGRÍ
ESGLÉSIA DE  
SANT SEBASTIÀ
p77 

SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
PLAÇA DE SANT 
SEBASTIÀ/16.30 h
p57

19
CINEMA

EL FOTÓGRAFO 
DE MAUTHAUSEN
AUDITORI/19 h 
p52

16
MINICONTES

CONTES DE 
L’OSSET ELIES
BIBLIOTECA/10 h
p64

15

25
EXPOSICIÓ

PAISATGES 
COLOMENCS
CASA DE LA PARAULA 
Del 25 de gener  
al 16 de maig
p38 

L’HORA DEL CONTE

SSSST!…ÉS UN 
SECRET!
BIBLIOTECA/18 h
p63

24 27
TEATRE

LA CANTANT 
CALVA
AUDITORI/18.15 h
p11 

2622
21

CLUB LECTURA MIN.

CATHERINE
BIBLIOTECA/17.30 h
p65 

CAFÈS FILOSÒFICS

CAFÈ FILOSÒFIC
BIBLIOTECA/18 h
p71

CLUB LLEGIR TEATRE

AFANY D’AMORS 
PERDUTS
BIBLIOTECA/18.30 h
p69

GENER
HIVERN/PRIMAVERA 2019

DIUMENGEDIJOUS DISSABTEDIMECRES DIVENDRESDIMARTS

DILLUNS
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AGENDA

27 2826
ENGLISH TALES

CAT TALES
BIBLIOTECA/18 h
p67 

7 10
TEATRE

CORDEU-VOS 
ELS CINTURONS
AUDITORI/18.15 h
p13 

9
EXPOSICIÓ

METÀFORA 
SELVÀTICA
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p39 

54 6

1 3
TEATRE

IDIOTA
AUDITORI/18.15 h
p12 

2
EXPOSICIÓ

COMPLICITATS I 
SINCRONIES
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p37 

15
ESPAI PERE BASSOLS

LA SALA 
D’ESTAR ÉS 
UN CAMP DE 
FUTBOL
BIBLIOTECA/19.30 h
p72 

14 17
TEATRE INFANTIL

CONTES  
D’INSTRUMENTS 
DEL MÓN
CERCLE JOVE/18 h
p14 

TEATRE

ENS HA CAIGUT 
LA SOGRA
AUDITORI/18.15 h
p15

CINEMA

PETRA
AUDITORI/19 h 
p53 

13
MINICONTES

CONTES  
AMB XUMET
BIBLIOTECA/10 h
p64 

1211
CLUB LECTURA MIN.

CHARLIE I LA 
FÀBRICA DE 
XOCOLATA
BIBLIOTECA/17.30 h
p65 

CLUB LLEGIR TEATRE

LA BONA PERSO-
NA DE SEZUAN
BIBLIOTECA/18.30 h
p69 

22
L’HORA DEL CONTE

CONTES QUE 
FAN BULLIR EL 
CALDER DE LA 
IAIA MARIA
BIBLIOTECA/18 h
p63 

TAULA RODONA

COOPSTRUÏM 
SOBIRANIES.  
ALTERNATIVES 
PER LA TRANS-
FORMACIÓ 
SOCIAL 
BIBLIOTECA/19 h
p74 

21 24232018
CLUB LECTURA MAJ.

QUANTIC LOVE
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 

CAFÈS FILOSÒFICS

QUIN ÉS L’AMOR 
MÉS PERFECTE?
BIBLIOTECA/18 h
p71
CLUB LECTURA CURSIVA

HIPNOFÒBIA
BIBLIOTECA/18.30 h
p66 

FEBRER

DIUMENGE

DIJOUS

DISSABTE

DIMECRES

DIVENDRES

DIMARTSDILLUNS
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AGENDA

MARÇ
HIVERN/PRIMAVERA 2019

29
XERRADES  

SER PARES I MARES

AUTORITAT 
CONFORTABLE
BIBLIOTECA/19.30 h
p67 

EXPOSICIÓ

A ESCENA
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 20 h
p41 

ESPAI JOAN VINYOLI

ELS FRENS  
DE L’EUGA
CASA DE LA PARAULA/ 
20.30 h 
p61 

27
EXPOSICIÓ

A ESCENA. 
PERSONATGES 
BROSSIANS
CASA DE LA PARAULA 
Del 27 de març 
al 4 de maig
p41 

28

2625
EXPOSICIÓ

UNA IMMERSIÓ 
PICTÒRICA 
INSPIRADA  
EN L’OBRA PO-
ÈTICA DE JOAN 
MARGARIT
CASA DE LA PARAULA 
Del 25 de març 
al 4 de maig 
p40

31
MÚSICA

SOLIDARITZA’T.  
V CONCERT 
SOLIDARI DE LA 
CREU ROJA
AUDITORI/18 h
p21

30
CINEMA

ENTRE DOS 
AGUAS
AUDITORI/19 h 
p53

8
HORA VIOLETA

PRESENTACIÓ 
DEL CLUB
BIBLIOTECA/18 h
p70

7 10
TEATRE

REVOLTA DE 
BRUIXES
AUDITORI/18.15 h
p18

9
TEATRE

REVOLTA DE 
BRUIXES
AUDITORI/21.30 h
p18 

54 6
EXPOSICIÓ

MOSTRA DE 
TREBALLS 
DE RECERCA 
SELVA I
CASA DE LA PARAULA 
Del 6 al 23 de març
p48

1 3
TEATRE

U, DOS, TRES…!
AUDITORI/18.15 h
p17 

2

15
TALLER

TALLER DE  
TECNO-SLIME 
BIBLIOTECA/18 h
p74 

CLUB DE LECTORS

L’ACABADORA
BIBLIOTECA/18.30 h
p68 

14 17
SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
RESIDÈNCIA/ 10.30 h
p57 

16
TEATRE

GALA DE  
CLOENDA  
I ENTREGA  
DE PREMIS
AUDITORI/19 h
p19 

13
MINICONTES

CONTAMOI-
XAINES I LA 
RATETA QUE 
EMBRUTAVA 
L’ESCALETA
BIBLIOTECA/10 h
p64 

1211
CLUB LECTURA MIN.

LA NENA QUE  
ES VA CONVER-
TIR EN MÒBIL
BIBLIOTECA/17.30 h
p65 

CLUB LLEGIR TEATRE

EL FUTUR
BIBLIOTECA/18.30 h
p69 

22
MÚSICA

TALLER AMB  
EL GRUP  
MESSENGERS
AUDITORI/17.30 h
p34

L’HORA DEL CONTE

A DE BROSSA
BIBLIOTECA/18 h
p63 

MÚSICA

THE NEW  
GENERATIONS
AUDITORI/19 h
p20

21
CONCURS 

ENTREGA DE 
PREMIS DEL 
CONCURS 
DE PUNTS DE 
LLIBRE
BIBLIOTECA/17.30 h
p76 

CLUB DE LECTORS

ERMITA
BIBLIOTECA/19 h
p68 

MÚSICA

XIV CONCURS 
DE GRUPS DE 
MÚSICA DE 
CAMBRA
AUDITORI/19 h
p33 

2423
MÚSICA

CONCERT  
DE CORALS
AUDITORI/18 h
p34 

20
MÚSICA

XIV CONCURS 
DE GRUPS DE 
MÚSICA DE 
CAMBRA
AUDITORI/19 h
p33 

1918
CLUB LECTURA MAJ.

TRAIN KIDS
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 

CAFÈS FILOSÒFICS

CAFÈ FILOSÒFIC
BIBLIOTECA/18 h
p71 
CLUB LECTURA CURSIVA

EL PALAU  
DE LA LLUNA
BIBLIOTECA/18.30 h
p66 

DIUMENGE

DIJOUS

DISSABTE

DIMECRES

DIVENDRES

DIMARTSDILLUNS
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ABRIL
HIVERN/PRIMAVERA 2019

3029
CLUB LECTURA MAJ.

LA LLAR DE MISS 
PEREGRINE PER 
A NENS PECU-
LIARS
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 

ENGLISH TALES

DRAGON TALES
BIBLIOTECA/18 h
p67 

12
TALLER

TALLER DE FER 
NIUS D’OCELL 
AMB MATERIAL 
RECICLAT
BIBLIOTECA/17.30 h
p75 

HORA VIOLETA

L’HORA VIOLETA
BIBLIOTECA/18 h
p70

11
CLUB DE LECTORS

L’ÚLTIMA  
TROBADA
BIBLIOTECA/18.30 h
p68 

141398
CLUB LECTURA MIN.

CORS DE  
GOFRA
BIBLIOTECA/17.30 h
p65

CLUB LLEGIR TEATRE

STABAT MATER
BIBLIOTECA/18.30 h
p69
CLUB LECTURA CURSIVA

SEMPRE HEM 
VISCUT AL 
CASTELL
BIBLIOTECA/18.30 h
p66 

10
MINICONTES

PASTÍS  
D’ANIVERSARI
BIBLIOTECA/10 h
p64 

5
DOMINI MÀGIC

VI FESTIVAL 
DOMINI MÀGIC 
DE POESIA
CASA DE LA PARAULA 
I ALTRES ESPAIS DE  
LA CIUTAT
p62 

4 7
DOMINI MÀGIC

VI FESTIVAL 
DOMINI MÀGIC 
DE POESIA
CASA DE LA PARAULA 
I ALTRES ESPAIS DE  
LA CIUTAT
p62

TEATRE INFANTIL

TRÒPIC
AUDITORI/18 h
p23 

6
DOMINI MÀGIC

VI FESTIVAL 
DOMINI MÀGIC 
DE POESIA
CASA DE LA PARAULA 
I ALTRES ESPAIS DE  
LA CIUTAT
p62

MÚSICA

PARNÀS
AUDITORI/21 h
p22 

21 3
EXPOSICIÓ

DOCTOR 
CODINA
ARXIU 
Del 3 d’abril  
al 5 de maig
p49

19
MÚSICA

SARDANES

CONCERT DE  
DIVENDRES 
SANT AMB LA 
COBLA FLAMA  
DE FARNERS
AUDITORI/18 h
p24 i 57 

 

18 21
SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
PLAÇA FARNERS/12 h
p57

GEGANTS I CAPGROSSOS

CERCAVILA 
DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS
PLAÇA FARNERS/12 h
p58 

MÚSICA

CANTADA DE 
CARAMELLES
AUDITORI/13.15 h
p25 i 58 

20
CARAMELLES

CANTAIRES DE 
FARNERS
PLAÇA FARNERS/ 
11.30 h
p58 

171615

26
L’HORA DEL CONTE

EL NEN QUE NO 
SOMREIA MAI
BIBLIOTECA/18 h
p63 

XERRADA

SERIOUS GAMES 
EN SALUT 
BIBLIOTECA/19 h
p75 

25
28

SARDANES

XLVIII APLEC DE 
LA SARDANA
PARC DE SANT 
SALVADOR
p80 

27
DANSA

FESTIVAL  
DE DANSA
PLAÇA FARNERS/ 
11.30 h
p79

TRABUCAIRES

TRABUCAIRES 
D’EN SERRA-
LLONGA I DE 
CASSÀ DE LA 
SELVA
PLAÇA FARNERS
p59

DANSA

AIGUA
AUDITORI/18 h
p26 

2423
COR DE FARNERS

FESTA DEL COR 
DE FARNERS
ERMITA FARNERS
p78

SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
FARNERS
p57 

22

DIUMENGEDIJOUS DISSABTEDIMECRES DIVENDRESDIMARTSDILLUNS
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MAIG
HIVERN/PRIMAVERA 2019

31
CINEMA

UN COS  
AL BOSC
AUDITORI/19 h 
p55

29 30
TALLER

TALLER  
D’ALFORGES  
PER PATINETS 
BIBLIOTECA/17.30 h
p75 

28

27
CLUBS DE LECTURA

CLOENDA 
DELS CLUBS 
MINÚSCULES I 
MAJÚSCULES
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 

10
TRABUCAIRES

TRABUCAIRES 
PLAÇA FARNERS
p59

HORA VIOLETA

TEORIA  
KING KONG
BIBLIOTECA/18 h
p70 

EXPOSICIÓ

JOAQUIM JORDÀ
ARXIU 
Del 10 de maig  
al 27 de juliol 
Inauguració: 19 h
p51 

9
EXPOSICIÓ

EMANAR. EL 
VIATGE ETERN
CASA DE LA PARAULA 
Del 9 de maig  
al 22 de juny
p42

EXPOSICIÓ

LA REVOLTA 
DELS SEGADORS 
1640
CASA DE LA PARAULA 
Del 9 al 25 de maig
p50 

CLUB DE LECTORS

NOSALTRES  
EN LA NIT
BIBLIOTECA/18.30 h
p68 

12
MÚSICA

ROLEGUITA  
& BOQUERÓN
PLAÇA FARNERS/11 h
p32 

MÚSICA

RANDELLAIRES
PLAÇA FARNERS/17 h
p32 

TRABUCAIRES

TRABUCAIRES 
PLAÇA FARNERS
p59

BBALL DE BASTONS

BASTONERS DE 
LES GUILLERIES
PLAÇA FARNERS/18 h
p60 

11
MÚSICA

ELS ATRAPA-
SOMNIS
PLAÇA FARNERS/11 h
p30

EXPOSICIÓ

LA REVOLTA 
DELS SEGADORS 
1640
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p50 

MÚSICA

LA COBLA 
CONTEMPO-
RÀNIA
PLAÇA FARNERS/13 h
p31

GEGANTS I CAPGROSSOS

CERCAVILA 
DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS
CENTRE/17.30h
p58 

TRABUCAIRES

TRABUCAIRES 
PLAÇA FARNERS
p59

CORREFOC

DIABLE D’EN 
PERE BOTERO
CENTRE/23h
p59

MÚSICA

EL SENYOR PEIX
PLAÇA FARNERS/24 h
p31

76 8

3
ESPAI JOAN VINYOLI

ELS CINC  
SENTITS DEL 
TAST DE LA 
RATAFIA
BIBLIOTECA/20 h
p73 

2 541

17
L’HORA DEL CONTE

EN BUM I EL 
TRESOR DEL 
PIRATA
BIBLIOTECA/18 h
p63 

CINEMA

NUMAX  
PRESENTA...
AUDITORI/19 h 
p54 

16 19
MÚSICA

SERENITY
AUDITORI/19 h
p27

18
EXPOSICIÓ

EMANAR. EL 
VIATGE ETERN
CASA DE LA PA-
RAULA 
Inauguració: 12 h
p42 

15
MINICONTES

EL CARGOL I 
L’HERBA DE 
PONIOL
BIBLIOTECA/10 h
p64 

14

13
CLUB LECTURA MIN.

L’ILLA DE  
PAIDONÈSIA
BIBLIOTECA/17.30 h
p65

CLUB LLEGIR TEATRE

EL GRAN MERCA-
DO DEL MUNDO
BIBLIOTECA/18.30 h
p69

24
CINEMA

MONES COM  
LA BECKY
AUDITORI/19 h 
p55 

23 26
MÚSICA

ORQUESTRA 
JOVE DE 
LA SELVA EN 
CONCERT
AUDITORI/12 h
p28 

25
EXPOSICIÓ

ÚLTIM BEULAS
CASA DE LA PARAULA 
Inauguració: 12 h
p43

2221

20
EXPOSICIÓ

ÚLTIM BEULAS
CASA DE LA PARAULA 
Del 20 de maig  
al 6 de juliol
p43

EXPOSICIÓ

PETITS ARTISTES, 
CURS 2018-2019
CASA DE LA PARAULA 
Del 20 de maig  
al 29 de juny
p44 

CLUB LECTURA MAJ.

L’ILLA DE  
LES CARTES 
PERDUDES
BIBLIOTECA/17.30 h
p66 

CAFÈS FILOSÒFICS

QUIN ÉS EL 
SECRET PER 
GUANYAR EN EL 
JOC DE LA VIDA?
BIBLIOTECA/18 h
p71
CLUB LECTURA CURSIVA

EL CLUB DE LA 
LLUITA
BIBLIOTECA/18.30 h
p66 

DIUMENGEDIJOUS DISSABTEDIMECRES DIVENDRES

DIMARTSDILLUNS
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JUNY
HIVERN/PRIMAVERA 2019

2826 272524 3029

7
L’HORA DEL CONTE

PUK, EL FOLLET 
DELS CONTES
BIBLIOTECA/18 h
p63 

CLUB DE LECTORS

LES LLAVORS 
DEL SILENCI
BIBLIOTECA/18.30 h
p68

ESPAI PERE BASSOLS

LES LLAVORS 
DEL SILENCI
BIBLIOTECA/18.30 h
p72 

6 98
TALLER

APRENEM A 
PINTAR COM EN 
BEULAS, TALLER 
DE PINTURA, 
AMB MARIONA 
TERRATS
CASA DE LA  
PARAULA/11 h
p43

MÚSICA

THE SWING CATS
CASA DE LA  
PARAULA/21 h
p29

43
HORA VIOLETA

TOTHOM HAURIA 
DE SER FEMINIS-
TA I ESTIMADA 
IJEAWELE
BIBLIOTECA/18 h
p70 

5
MINICONTES

DE QUÈ FA  
GUST LA  
LLUNA?
BIBLIOTECA/10 h
p64 

2
SARDANES

COBLA FLAMA  
DE FARNERS
FARNERS/ 10.30 h 
PLAÇA FARNERS/18 h
p57 

GEGANTS I CAPGROSSOS

CERCAVILA 
DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS
PARC ST. SALVADOR
p58 

1
JOAQUIM JORDÀ

VISITA DELS ES-
CENARIS DE LA 
PEL·LÍCULA UN 
COS AL BOSC, 
DE JOAQUIM 
JORDÀ
CASA DE LA  
PARAULA/10 h
p51

JOAQUIM JORDÀ

1r DINAR  
HOMENATGE  
A JOAQUIM 
JORDÀ
TAVERNA DEL 
SUBIRÀ /14 h
p51

MÚSICA

FESTA 30 ANYS 
EMMJC
PARC DE SANT 
SALVADOR
p34

1413 1615121110
CLUB LLEGIR TEATRE

CARTOGRAFÍA 
DE UNA  
DESAPARICIÓN
BIBLIOTECA/18.30 h
p69 

2120
MÚSICA

CONCERT DELS 
CONJUNTS INS-
TRUMENTALS DA 
CAPO STRINGS, 
TOCS D’ACORD 
I LET’S PLAY 
TOGETHER
AUDITORI/19 h
p35 

232219
MÚSICA

CONCERT D’INS-
TRUMENTISTES 
I DEL CONJUNT 
PUNT I CODA
AUDITORI/19 h
p35 

18
MÚSICA

CONCERT DE 
LES CORALS 
VEUDMEL,  
PICAVEU I 
DTUATO
AUDITORI/19 h
p35 

17
CAFÈS FILOSÒFICS

CAFÈ FILOSÒFIC
BIBLIOTECA/18 h
p71 

MÚSICA

CONCERT DE 
LES CORALS 
CLAU DE SOL, 
PIZZICATO I 
DECANTUS
AUDITORI/19 h
p34

DIUMENGE

DIJOUS

DISSABTE

DIMECRES DIVENDRESDIMARTSDILLUNS
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JULIOL
HIVERN/PRIMAVERA 2019

313029

1211 141398
EXPOSICIÓ

ZOOM DE FOTO-
GRAFIA LOCAL
CASA DE LA PARAULA 
Del 8 de juliol  
al 14 de setembre
p46

10
MINICONTES

COLLARET  
DE CONTES
BIBLIOTECA/10 h
p64 

54
EXPOSICIÓ

NPARARANPARE
CASA DE LA PARAULA 
Del 4 de juliol  
al 7 de setembre
p45 

7621 3

1918 2120171615

2625 282724
EXPOSICIÓ

PLECS
CASA DE LA PARAULA 
Del 24 de juliol 
 al 7 de setembre
p47

2322

DIUMENGEDIJOUS DISSABTEDIMECRES DIVENDRESDIMARTSDILLUNS
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WWW.SCF.CAT
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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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