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L’associacionisme cultural a la Selva constitueix un sector molt ric que acull un elevat nombre
d’entitats que organitzen activitats molt variades: fires d’arrel tradicional, colles sardanistes,
esbarts dansaires, colles de gegants, diables i bestiari, agrupacions de pirotècniques, representacions teatrals (pastorets, pessebres vivents, passions) i un llarg etcètera. Cal subratllar
l’estreta relació que hi ha entre l’associacionisme cultural i el calendari festiu, pel fet que una
bona part de l’activitat de les entitats de cultura popular s’articula al voltant de les festes
populars i tradicionals. Aquesta gran diversitat de manifestacions i elements constitueixen
un patrimoni propi que considerem que des de SelvaCultura podem treballar per posar-lo
en valor.
El projecte vol ser un reconeixement al conjunt d’entitats sense ànim de lucre que duen a
terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació de les persones associades, i alhora, una promoció dels
esdeveniments més representatius de caire popular i tradicional.
El Dossier d’entitats de cultura popular i tradicional de la Selva és, doncs, un document per
donar visibilitat i difondre les aportacions del teixit associatiu selvatà. Un document obert,
que servirà per la planificació de futures activitats d’acord amb les necessitats del sector i per
establir aliances de treball en xarxa.
En aquesta edició, el Dossier està format per 32 entitats actives, legalment constituïdes i
vinculades a valors socials i patrimonials de la nostra comarca.
Pere Fernàndez i Boix
Conseller de Cultura de la Selva
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GEGANTS, DIABLES I BESTIARI

Gegants de Caldes
de Malavella

Geganters i Grallers
d’Arbúcies

Caldes de Malavella

Arbúcies

La primera parella de gegants va arribar a Caldes de
Malavella fa 60 anys. Són els gegants bizantins. Al
llarg del temps segueixen arribant figures: els gegants
romans, els gegantons, els capgrossos, fins a crear
la gran família gegantera. Els podreu trobar a la Casa
dels Gegants de Caldes.

El 1972 es va crear la primera colla gegantera del municipi. Els gegants representen una parella de pagesos, que són els avantpassats més immediats abans
de la industrialització de la vila. Els seus noms provenen dels patrons de la vila: sant Quirze i santa Julita.
El 2022 es compleix el 50è aniversari dels gegants
Quirze i Julita.

gegantscaldesmalavella.cat | gegantscaldes@gmail.com
Facebook

@collageganteradecaldesdemalavella
Instagram

@gegantscaldes

Twitter

@gegantscaldes
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aggarbucies.blogspot.com | aggarbucies@gmail.com
Facebook

@associaciogegantsgrallers.darbucies

Instagram

@gegants_arbucies

Colla de Diables
Les Virboles
Riells i Viabrea

La colla Les Vírboles es va formar l’hivern del 2021.
El nom de la colla prové d’una llegenda local que parla de l’existència d’una bèstia mitològica anomenada
“vírbola”, que vivia als boscos de Riells. La colla s’ha
format al voltant de la construcció d’una bèstia de foc
inspirada en aquesta llegenda.
colladediableslesvirboles@gmail.com
Instagram

@lesvirboles

La Faràndula Colomenca
Santa Coloma de Farners

La Faràndula Colomenca neix el 2015 amb l’objectiu
de crear un conjunt de comparses festives i folklòriques i posar aquesta expressió artística al centre de la
Festa Major de la ciutat.
Actualment la Faràndula Colomenca i el seu bestiari
festiu ha aconseguit ser l’emblema de la Festa Major
gràcies a una feina continuada i conjunta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, l’Associació Faràndula Colomenca i l’Escola de Música Municipal.
farandulacolomenca.com | farandulacolomenca@gmail.com
Facebook

@farandulacolomenca

Instagram

@farandulacolomenca
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Geganters de Sant
Hilari Sacalm
Sant Hilari Sacalm

L’Associació de Geganters de Sant Hilari es va constituir el 2017. Els gegants representen els personatges
històrics Bernat de Gurb i Blanca d’Olvan, casats el
1326 i senyors de Solterra. També hi ha Josep Moragues, conegut popularment com el general Moragues,
i la seva segona muller, Magdalena Giralt.
gegantsdesanthilarisacalm@gmail.com
Facebook

@gegantsdesanthilarisacalm

Instagram

@gegantsdesanthilarisacalm
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Colla Gegantera de Blanes
Blanes

La Colla Gegantera de Blanes va ser fundada l’any
1992 arran de la construcció, a Blanes, d’una parella
de gegants: en Gastó i na Caterina, una parella de
vescomtes de la dinastia dels Cabrera. Anys més tard
es va crear en Vadó Set-Trossos, un gegantó que
neix de la novel·la El rem de trenta-quatre, escrita per
Joaquim Ruyra (escriptor blanenc).
collageganteradeblanes@gmail.com
Facebook

@CollaGeganteraDeBlanes

Instagram

Twitter

@gegantsdeblanes @GegantsBlanes

Colla Gegantera
de Can Fornaca
Riudarenes

El 2006 la vocalia de l’Associació de Veïns de Can Fornaca anomenada Colla Gegantera va guanyar un dels
premis de la fundació Caixa Sabadell. Amb els diners
aconseguits, un grup de veïns i veïnes jubilades varen
construir els gegants Bartomeu i Mariona. L’any 2015
aquesta vocalia es va independitzar per crear l’actual
entitat anomenada Colla Gegantera Can Fornaca.

Colla Gegantera d’Hostalric
Hostalric

La Colla Gegantera d’Hostalric va sortir del Grup
d’Esplai d’Hostalric l’any 1989. Aquell any es van
estrenar i batejar els gegants actuals, en Ramon Berenguer II i la Mafalda de Pulla. El 1993 es va estrenar
i batejar el mossèn Pere Xifra. La colla es va constituir
legalment l’any 2007.
jballicrosa@hotmail.com
Facebook

@gegantshostalric
collageganteracanfornaca@gmail.com
Facebook

Instagram

@collagegantera.canfornaca @colla_gegantera_can_fornaca
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AGRUPACIONS SARDANISTES

Agrupació de Sardanistes
de Caldes de Malavella
Caldes de Malavella

L’Agrupació de Sardanistes de Caldes va ser fundada
l’any 1949. Els objectius de l’associació són el foment
i la promoció de la sardana i de la cultura popular dins
el municipi de Caldes de Malavella.
jdelemus@lloret.cat
Facebook

@agrupaciodesardanistesdecaldesdemalavella
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Saltaires d’Hostalric
Hostalric

L’objectiu dels Saltaires d’Hostalric és el de donar a
conèixer la sardana i posar Hostalric al món sardanístic. L’entitat es va constituir el juny del 2020.
saltaireshostalric@gmail.com
Facebook

saltaires.hostalric

CORALS I GRUPS DE MÚSICA

La Flama de Farners

Cor ArsNova

Santa Coloma de Farners

Lloret de Mar

La cobla La Flama de Farners ofereix actuacions
d’una gran qualitat musical gràcies a la professionalització dels seus integrants, i al mateix temps es
caracteritza per ser una formació juvenil, dinàmica i
amb experiència en el sector. La formació és dirigida
pel músic i compositor Xavi Molina.

El Cor ArsNovaLloret va néixer el 24 de març de 2017
amb la finalitat de fer difusió de la cultura musical fent
concerts arreu del país. La majoria dels arranjaments
i adaptacions musicals són fets pel mateix director,
Joan Casas, amb la finalitat de potenciar el cantar
en la nostra llengua, el català, mitjançant traduccions
i lletres pròpies. En l’actualitat l’entitat compta amb
gairebé 30 cantaires.

laflamadefarners.com | info@laflamadefarners.com
Facebook

Instagram

@coblalaflamadefarners @laflamadefarners

arsnovalloret@gmail.com
Facebook

@CorArsNova

Instagram

@cor_arsnova
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Cor de Cambra Sota Palau

Cor Lutiana

Blanes

Arbúcies

El 1996 va néixer el Cor de Cambra Sota Palau. Es
caracteritza per una gran varietat estilística, i cantar en
més de 20 idiomes diferents en pot ser un reflex. Format actualment per 19 veus, compta amb un repertori
de més de 240 cançons. Han fet 250 actuacions a 50
ciutats diferents i tenen un CD enregistrat amb el seu
propi nom i han col·laborat en un altre del cantautor
Isaac Ulam.

El Cor de Veus Blanques Lutiana va ser fundat l’any
1995. El repertori del cor és extens i variat, i en destaquen la interpretació d’algunes de les obres més
importants per a formació de cor femení. El 2014,
el rumb del cor agafa una nova embranzida amb la
participació al programa televisiu Oh Happy Day de
TV3, on es dona a conèixer a tot el públic català i on
afronta nous reptes, tant musicals com coreogràfics.
En el currículum del cor destaquen diferents premis.

sotapalaublanes.wixsite.com | sotapalau@blanes.cat
Instagram

@cordecambrasotapalau

lutianacor@gmail.com
Facebook

@CorLutiana
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Instagram

@corlutiana

Twitter

@CorLutiana

REPRESENTACIONS TEATRALS

Grup de Música
i Teatre El Gínjol

Associació de Teatre
Amateur Traspunt

Maçanet de la Selva

Caldes de Malavella

El Grup de Música i Teatre El Gínjol va néixer el 1991
com a motor vehicular de la cultura del poble. Actualment impulsa la coral Joventut i El Gínjol, que ha
viatjat arreu del món i participat a diferents concursos
de cant coral, intercanvis i concerts. L’entitat també
ofereix cursos de ball i teatre infantil. Des de fa 25
anys organitza el Festival de Varietats.

Companyia de teatre històrica de Caldes de Malavella
fundada l’any 1958 que té com a finalitat contribuir a la
formació, perfeccionament i enriquiment del treball teatral dels components del grup, intercanviar experiències
amb altres grups, implementar iniciatives teatrals al poble
i fomentar el teatre a nivell infantil i juvenil.

info@ginjol.cat

Facebook

Facebook

@grupginjol

Instagram

@elginjol

Twitter

traspuntcaldes@gmail.com
@traspuntteatre

Twitter

@traspunt

@GrupGinjol
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COLLES CASTELLERES

BALLS I DANSES TRADICIONALS

Colla Castellera
Guillats de la Selva

Esbart Dansaire El Cabirol

Santa Coloma de Farners

El 14 d’octubre del 2018 es varen constituir com a
entitat i des de llavors participen fent castells per tota
la comarca de la Selva amb la finalitat d’agrupar gent
de diferent edat, sexe, condició física i creences. L’entitat es caracteritza pel treball en equip, esforç i esperit
d’autosuperació.

@collacastellera

Instagram

@guillatsdelaselva

L’Esbart Dansaire El Cabirol va néixer l’any 1998 fruit
de la inquietud d’uns joves interessats en la difusió i
conservació de la dansa tradicional catalana. Amb els
anys –i sense renunciar a les seves arrels– l’esbart ha
anat evolucionant i ha acabat substituint la dansa pel
ball de bastons. També ha incorporat una escola de
grallers i disposa d’un grup de capgrossos.
esbartcabirol@hotmail.com

guillatsdelaselva@gmail.com
Facebook

Sils

Twitter

@guillats
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Facebook

@esbartcabirol

Instagram

@esbartcabirol

Esbart Joaquim Ruyra

Bastoners de les Guilleries

Blanes

Sant Hilari Sacalm

L’Esbart Joaquim Ruyra compta ja amb gairebé 60
anys d’espectacles d’arrel tradicional. Des del 1963,
ha seguit una línia de treball d’exigència i rigor amb
la base en la dansa tradicional, però adaptant-se als
nous temps per oferir un espectacle amb presa de
terra, fidel quan ha calgut, i innovador quan ha fet
falta. L’entitat també disposa de bestiari, gegantons,
capgrossos i cavallins.

Els Bastoners de les Guilleries es constitueix l’any
2010 a partir d’una colla d’amics del poble. Des de
llavors la tradició està passant a un relleu generacional amb un ventall d’edats molt ampli. La principal
activitat és el ball de bastons, i actuen en diferents
esdeveniments culturals arreu del territori.
shsbastoners@gmail.com
Facebook

esbartjoaquimruyra.cat | info@esbartjoaquimruyra.cat
Facebook

Instagram

@bastonersguilleries

Instagram

@bastonersguilleries

Twitter

@EsbartJRuyra @esbartjoaquimruyra @EsbartJRuyra
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ALTRES

Via Crucis Vivent de
Sant Hilari Sacalm

Confraria de la Puríssima
Sang de NS Jesucrist

Sant Hilari Sacalm

Maçanet de la Selva

És una entitat sense ànim de lucre que es crea el
1987 i que té com a finalitat la representació del Via
Crucis Vivent de Sant Hilari. Té especial cura dels seus
valors culturals i religiosos i potencia la participació
del jovent en els seus diferents quadres per integrar
amb dignitat a l’esmentat espectacle la participació
religiosa.

La Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist va ser fundada a Maçanet de la Selva l’any
1948. La confraria s’ha encarregat des d’aleshores
d’organitzar la processó del sant enterrament. A més
a més, al llarg dels anys, la confraria ha organitzat
diferents trobades i actes culturals. Properament presentarà, també, un especial acte commemoratiu de
tota la seva història.

viacrucisvivent.cat | info@viacrucisvivent.cat
Facebook

@viacrucisvivent

Twitter

@viacrucisvivent
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confrariamacanet@gmail.com

Pessebristes de Sant Hilari
Sant Hilari Sacalm

L’Associació de Pessebristes neix l’any 1966 i pertany
a la Federació Catalana de Pessebristes. La seva
principal activitat és la construcció de pessebres i diorames de Nadal i Setmana Santa. També es fan tallers
oberts a tothom.
pessebristesshs@gmail.com

Centre Cultural Parroquial
de la Cellera de Ter
La Cellera de Ter

Creat el 1906, voluntaris del poble van construir el
teatre i les instal·lacions que permeten tenir un bon
nivell d’activitat cultural. Les principals activitats són
el teatre, concerts, pastorets, coral, aplecs (matança
del porc) i tradicions, lliga de botifarra i correjocs, etc.
L’activitat és possible gràcies al treball en equip i el
voluntariat.
centrecultural.cat@gmail.com
Instagram

@ccp_cellera
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Associació Cultural
Penya Xino-Xano

Pessebre Vivent de
Maçanet de la Selva

Lloret de Mar

Maçanet de la Selva

La penya Xino-Xano, fundada l’any 1978, té com a
finalitat la promoció i l’organització d’accions socioculturals que contribueixin al coneixement i a la recuperació de les nostres arrels locals: costums i tradicions
antigues, gastronomia local i popular, divulgació d’escrits i de poesies referents a Lloret, cançons populars,
reconstrucció d’ermites, aplecs i festes, etc.

L’Entitat del Pessebre Vivent de Maçanet de la Selva
es funda l’any 1996. A partir de la seva fundació, s’ha
realitzat el Pessebre Vivent ininterrompudament. Adherits a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, ofereix als visitants un petit i entranyable recorregut per passar de bon grat les Festes de Nadal.

info@xinoxano.org
Facebook

@xinoxanolloret
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pessebresvivents.cat | pessebreviventmassanet@gmail.com
Facebook

Instagram

@PeViMassanet @pessebreviventmassanet

Associació Manaies
de Blanes I Legió V
Macedònica
Blanes

Manaies de Blanes neix l’any 2001 i es dedica principalment a actes relacionats amb la setmana santa. Hi
ha els manaies adults i els júniors i una secció anomenada Legió V Macedònica, dedicada a reconstruir
la vida de l’exèrcit romà del segle I de la nostra era,
recreant aspectes militars, la vida quotidiana dels personatges que acompanyaven les legions de Roma.

Taller d’Història de Maçanet
Maçanet de la Selva

Entitat creada per promocionar i salvar el patrimoni
cultural i arquitectònic. El Taller d’Història va néixer el
1981, quan un grup d’entusiastes van ajuntar voluntats amb ganes de deixar constància dels canvis
demogràfics que pateix Maçanet. Va prendre com
a símbol el signe notarial (signum) d’un notari de
començaments del segle XVIII, Joan Casellas, amb la
voluntat de perpetuar la memòria del nostre passat.
tallerhistoriamassanet.cat | julicampeny@gmail.com

legiovmac.com | magdagascon@hotmail.com
Facebook

@legvmacedonica
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La Sega 1640

Associació Cultural Bailame

Santa Coloma de Farners

Lloret de Mar

La Sega 1640 és el Casal Popular Independentista de
Santa Coloma de Farners. Neix el 2005 amb l’objectiu de treballar per la llengua, la cultura, la terra, les
tradicions catalanes i la independència dels Països
Catalans. El nom ha estat triat per recordar la Revolta
dels Segadors, ja que Santa Coloma de Farners va
viure un dels episodis més importants en l’aixecament
popular contra els exèrcits de Felip IV. La principal
activitat és la revolta dels Segadors.

L’Associació Cultural Bailame té com a objectiu la
promoció de les sevillanes i el flamenc. La principal
activitat de l’entitat és fer cursos de ball, seminaris,
xerrades, col·loquis, demostracions de joves ballarins
i qualsevol tipus d’activitat relacionada amb els balls i
les danses.

lasega1640.cat | lasega1640@hotmail.com
Facebook

@lasega1640

Instagram

@lasega1640

Twitter

@lasega1640
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bailame1981@gmail.com
Facebook

Instagram

@bailame

@bailamelloretde

Asociación Hispano
Americana

Asociación Solidaria y
Cultural Chilenos Rocapeñi

Lloret de Mar

Lloret de Mar

L’associació es va fundar l’any 2015 amb el lema
que la integració neix del coneixement i per aquest
motiu es fan activitats per tal que els llatinoamericans
coneguin la cultura i les tradicions locals i viceversa.
S’organitzen trobades socials i esdeveniments culturals unint costums llatinoamericans i catalans.

L’associació es va constituir l’any 2007 i es centra en
realitzar actuacions solidàries i vinculades a la cooperació.
sanhuezabeatriz65@gmail.com

tomack555@gmail.com
Facebook

@ahispanoamericana
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Consell Comarcal de la Selva
Tel. 972 84 21 61
Passeig de Sant Salvador 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
selvacultura.cat
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