
 

 
LA 39A FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA ES MANTÉ 
I S'ADAPTA A LA NOVES RESTRICCIONS  
 
Nou comunicat en relació a les afectacions a la programació 

 
El dia 15 d’octubre vam donar a conèixer un primer comunicat sobre l’empitjorament de la               
situació sanitària, les noves mesures adoptades del la Generalitat de Catalunya i l’afectació que              
aquestes tenien en la programació de la 39a Festa-Concurs de la Ratafia. 

La situació epidemiològica motivada per la pandèmia Covid19 ha empitjorat i arran de la              
publicació al DOGC del 29 d’octubre de les noves mesures i restriccions, ens obliga a fer nous                 
canvis en l’organització i en la programació. 

Per aquest motiu, des de la Confraria Ratafia hem decidit mantenir la celebració de la 39a                
Festa-Concurs de la Ratafia, adaptant-la al format online. Aquestes són les principals            
afectacions: 

1. Es manté el concurs de ratafies, un dels pilars centrals de la Festa. S’han presentat               
161 ratafies a concurs. El jurat deliberarà i durant la Gala del divendres 6 de novembre,                
que s’emetrà online, es donaran a conèixer les ratafies guanyadores i es nomenaran             
tant el Confrare d’Honor com els nous confrares. 

2. Es mantenen les xerrades tècniques sobre el món de la ratafia que s’havien de fer a                
la Casa de la Paraula. Es podran seguir en directe online a www.ratafia.cat 

3. Tot i la suspensió de la fira, impulsem alternatives perquè durant la Festa tothom pugui               
adquirir les seves ratafies. A www.ratafia.cat hi haurà un Mostra virtual de ratafies,             
que permetrà comprar totes les ratafies normalment presents a la Vela de la Ratafia.              
També s’hi podran reservar la ratafia Vuit Porrons i el got commemoratiu de la 39a               
edició, que es podran recollir a les Mesures de la Plaça Farners. 

4. Es suspenen tots els espectacles culturals i s’abonarà l’import de les entrades            
venudes fins ara. Alguns dels artistes que havien d’actuar-hi participaran en alguna de             
les activitats online. Des de la Confraria assumim el compromís de treballar per             
reprogramar aquestes activitats en propers esdeveniments, si la situació així ho           
permet. 

Per tant, la 39a Festa-Concurs de la Ratafia es desenvoluparà 100% online a través de la                
pàgina web www.ratafia.cat, i la organització recau a partir d’avui exclusivament a la Confraria              
de la Ratafia. No és la Festa de la Ratafia que tots coneixem i estimem, ni és la que voldríem,                    
però la seva essència continua ben viva. 

Agraïm profundament tots els suport rebuts i us demanem disculpes per les molèsties que              
aquests canvis puguin ocasionar. 

Ratafiaires d’arreu, colomencs i colomenques, us animem a gaudir amb nosaltres d’una Festa             
que ens mereixem més que mai. Salut i ratafia! 

 

Confraria de la Ratafia 

Santa Coloma de Farners, 31 d’octubre de 2020  

http://www.ratafia.cat/
http://www.ratafia.cat/


 

 
PROGRAMACIÓ 39a FESTA-CONCURS DE LA 
RATAFIA 2020 
 
 
Dissabte 31 d’octubre  

  

12:30 h 
Plaça Farners 

Penjada del domàs de la ratafia al campanar de l’Església Parroquial 
 

15:00 h 
 

Primera fase del 39è Concurs de la Ratafia, on s’escolliran les 10 millors ratafies d’entre totes les 
presentades a concurs i que són les que passaran a la final. 
  
Activitat no oberta al públic 

19:00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Presentació dels principals actes i novetats de la 39a Festa-Concurs de la Ratafia, amb la 
intervenció de l’autor del cartell d’enguany, Jordi Armengol. Explicació de l’adaptació de les 
activitats a la situació sanitària.  
 

 

 
Dijous 5 de novembre 
 
20.45 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Sortida dels Confrares de la Ratafia per anar a recollir el penó de la Festa i el llibre de la ratafia a 
la Rosa Alsina (guanyadora del premi ratafia local 2019). Tot seguit, brindis d’inici de la Festa- 
Concurs 2020 
 

 
 
Divendres 6 de novembre  

18:00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Activitat per a la Petita Confraria de la Ratafia.  
En Nou Verda despertarà de la seva letargia per saludar els petits confrares i explicar-los algunes 
batalletes relacionades amb el món de les herbes i la ratafia 

19:00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

 

Presentació del llibre “Els secrets de la ratafia. Ingredients, elaboració i ratafies” a càrrec del 
seu autor, Pep Escudero Rivas (enginyer agrònom, docent de l’escola d’Espiells), acompanyat de 
l’editor Jordi Suades (Farell Editors), Ferran Centelles (El Bulli) i Joan Casalprim (Confraria de la 
Ratafia). Un llibre cridat a ser un referent en el panorama ratafiarie actual i futur, que de ben segur 
esdevindrà un company inseparable dels amants de la ratafia. 

21:00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 
 

Gala de la Ratafia, dinamitzada per la Confraria de la Ratafia, i que comptarà amb la intervenció 
de l’actor Fel Faixedas i del jurat del concurs. 
En el transcurs de la gala  es procedirà al nomenament dels nous confrares i del Confrare 
d’Honor d’enguany, (Àngel Portet de Licors Portet).  
Finalment, el moment culminant de la gala serà quan es donin a conèixer les ratafies 
guanyadores del 39è Concurs de la Ratafia.  

 
 
 
 



 

 
Dissabte 7 de novembre 
  
Durant tot el dia, a les 
Mesures Plaça 
Farners 

Punt de recollida de la Ratafia Vuit Porrons, edició limitada 2020, i del  got commemoratiu de 
l’edició d’enguany de la Festa - Concurs de la Ratafia. També es podran adquirir altres elements de 
marxandatge com braçalets, samarreta Jo Xinxollo, etc.  Podeu fer-ne reserva prèvia a www.ratafia.cat  

Durant tot el dia, a 
www.ratafia.cat 

Mostra Virtual de Ratafies, per conèixer les ratafies que normalment assisteixen a la fira i accedir a 
les ofertes i promocions que els paradistes han preparat conjuntament amb el portal www.ratafies.cat  

11:00 h  
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Xerrada “El Palo i les Herbes de Mallorca” a càrrec de Josep Maria Natta, tècnic de l’empresa’ 
Herbes Túnel i escriptor del llibre Les herbes de Mallorca. Coneixerem, de mans d’un important 
elaborador, dues receptes germanes de la ratafia que ens sorprendran per la seva versatilitat.  

12.30 h  
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Xerrada “Licors Portet i la tradició ratafiaire dels Pirineus”, amb Àngel Portet, Confrare d’Honor de 
la Festa. Coneixerem una de les fàbriques de ratafia més antigues de Catalunya, i la seva relació amb 
La Pobla de Segur i l’ofici del raiers.  
  

17.30 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Taula rodona “Les dones al món de la ratafia” amb presència de les elaboradores Gemma Roig 
(Ratafia Empordanesa) i Glòria Pedrós (Ratafia Ca Roman) i moderada per la periodista 
gastronòmica Mar Calpena.  
 

21.30 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Entrevista a tres bandes amb la Maria Jaume, la Núria Graham i en Jaume Pla (Mazoni). 
Connectarem amb tres dels artistes que havien d’actuar durant la Festa per conèixer els seus 
projectes i valorar conjuntament la situació actual. Una trobada a distància per apropar la cultura i 
evocar el Ball de la Ratafia. 
 

 
 
Diumenge 8 de novembre  
  
Durant tot el dia, a les 
Mesures de la Plaça 
Farners 

Punt de recollida de la Ratafia Vuit Porrons, edició limitada 2020, i del  got commemoratiu de 
l’edició d’enguany de la Festa - Concurs de la Ratafia. També es podran adquirir altres elements de 
marxandatge com braçalets, samarreta Jo Xinxollo, etc. Podeu fer-ne reserva prèvia a www.ratafia.cat  

Durant tot el dia, a 
www.ratafia.cat 

Mostra Virtual de Ratafies, per conèixer les ratafies que normalment assisteixen la fira i accedir a les 
ofertes i promocions que els paradistes han preparat conjuntament amb el portal www.ratafies.cat  

12.00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Xerrada "Destil.lats i licors gastronòmics, o com dotar els cuiners d´altres eines" a càrrec de 
Carles Bonnin.  
El responsable de La Destilateca, microdestil.leria gastronòmica, ens explicarà com promou la 
destil·lació com a procés per trascendir els ingredients que xefs i aficionats acostumem a treballar en 
sòlid. I, per què no, com podem adaptar aquesta filosofia al món de la ratafia. 

20.00 h 
Ratafia TV 
www.ratafia.cat 

Litúrgia de tancament de la 39a Festa de la Ratafia amb l’entrega del penó i el Llibre Sagrat de la 
Ratafia la casa del custodi (persona guanyadora del premi de millor ratafia local d’enguany). 
 

 
 

http://www.ratafia.cat/
http://www.ratafies.cat/
http://www.ratafia.cat/
http://www.ratafies.cat/

