PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Dissabte 6 de novembre
Durant tot el dia
Mesures Plaça Farners

Mostra de ratafies de Santa Coloma, on podreu trobar la Ratafia Volem, commemorativa de la 40a edició de la Festa de la
Ratafia, així com la Col·lecció de ratafies 1842 (Clàssica, Nou Verda, Vuit Porrons i de Cireres), La Corriols, la Roca
Guillera, la Malhivern i La Penjada.

10:30 h
C. Centre 37

Visita guiada a l’obrador de La Sobirana Cooperativa, el primer obrador de ratafies i licors de Santa Coloma de Farners.
Preu: 5€; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia (hi haurà visita a les 10.30h i a les 11.30h)

12:00 h
Ajuntament

Penjada del domàs de la ratafia al balcó de l’Ajuntament, amb la participació de la Colla Castellera els Guillats de la Selva i
l’acompanyament de la batucada de la Confraria Jove.

12:30 h
Plaça Farners

Presentació dels principals actes i novetats de la 40a Festa-Concurs de la Ratafia, amb la intervenció dels alumnes que han
participat en el cartell d’enguany
Tot seguit concert-vermut amb Groovin Street. A la mitja part, lliurament dels premis del Concurs d’Aparadors de la Ratafia.

15:00 h
C/ Frederic Clascar

Primera fase del jurat del 40è Concurs de la Ratafia. Es seleccionaran les 10 ratafies que passaran a la fase final del
concurs. Activitat oberta al públic.

17:00 h
Plaça Farners

Compromisos de la Petita Confraria. Les Aromes de la Ratafia acompanyaran als infants per ser nomenats petits i petites
confrares. Tot seguit, “El despertar d’en Nou Verda”, en què els petits confrares despertaran de la letargia en Nou Verda i ho
celebraran amb una cercavila pels carrers del centre, acompanyats dels Grallers de Santa Coloma

18:00 h
Plaça Farners

Castanyada popular, a càrrec de Jovent del Poble.

18:45 h
Plaça Farners

Intercanvi d’herbes de la Petita Confraria, en què es lliurarà a cada petit confrare la planta que hauran de custodiar durant la
propera temporada ratafiaire.

19:00 h
Auditori

Presentació del documental “Crónicas de un viaje al origen del sabor: Aguardiente de Orujo” del Programa Alma, a
càrrec del Sheila Osorio i Javier Caballero.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Dimecres 10 de novembre
19:00 h
Arxiu Comarcal

Presentació de l’exposició: “Temps en blanc i negre”. Mostra al carrer de fotografies històriques rebudes a l'Arxiu
Comarcal de la Selva.
Tot seguit, Conferència inaugural: “Fotografia: memòria i patrimoni”, a càrrec de Joan Boadas, Cap de servei de Gestió
Documental i Arxiu i Publicacions de l'Ajuntament de Girona.
Activitat gratuïta. Inscripcions a: aclaselva.cultura@gencat.cat

Dijous 11 de novembre
19:00 h
Casa de la Paraula

Inauguració de l’exposició “Volem Ratafia” i presentació del col·leccionable de postals commemoratives
Tot seguit taula rodona sobre les 40 edicions de la Festa amb la presència de Pep Cases, Josep Maria Puig, Ricard Dilmé i
tothom que hi vulgui participar.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

21:00 h
Plaça Can Xumetra

Inici de la processó de la Confraria de la Ratafia, que anirà a recollir el penó de la Festa i el llibre de la ratafia a casa de la
Isabel Roqueta, premi a la millor ratafia local de l’any 2020. Tot seguit, la processó continuarà fins la Plaça Farners.

21:30 h
Plaça Farners

Litúrgia d’inici de la Festa amb la penjada del penó, lectura dels textos que figuren al llibre de la Ratafia, i brindis amb ratafia
de l’Àliga de Sant Pere Cercada.
Tot seguit tindrà lloc la Ruta de la Ratafia, acompanyada pels Geganters i Grallers de Santa Coloma, la Batucada de la
Confraria Jove, els gegants Sol i Serena, els capgrossos d’en Rosquellas i en Panxo i els Trabucaires d’en Serrallonga. Hi
haurà intervencions d’en Lluís Bayés i Circ a foc lent, amb música i circ a càrrec d’Agustí Margarit i Magda Peralta.

22.15 h
Plaça Farners

Concert amb Andrea Pachà, jove formació selvatana nascuda a Brunyola que ofereix un repertori transgressor que servirà per
tancar la jornada inaugural de la Festa.

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners

Divendres 12 de novembre
18:00 h
Plaça Farners

Activitat de la Petita Confraria. En Nou Verda s’enfronta a uns nous personatges de la Festa de la Ratafia. Com
aconseguirà que el Clau i altres espècies no li arruïnin la ratafia?

18:30 h
Casa de la Paraula

Xerrada “Un país dins d’una ampolla”, a càrrec del Confrare d’Honor d’enguany, el MHP Quim Torra i Pla.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

22:00 h
Pavelló de la Nòria

Gala de la ratafia, dinamitzada per l’actor i humorista Fel Faixedas. Durant l’acte, un jurat format per experts en el món de
la ratafia seleccionarà les guanyadores del 40è Concurs de la Ratafia. Els membres del jurat seran:
-

Montse Molla (responsable del Mas Molla de Calonge i enòloga)
Iolanda Bustos (cuinera especialitzada en cuina biodinàmica i experta ratafiaire)
Gemma Roig (sommelier de Mas Llunes i la fàbrica de licors empordanesa Roicom)
Xavier Codina (Ratafia Russet)
Francisco López (director del postgrau de licors i destil·lats de la URV i soci d’Àlquia)
Josep Maria Natta (Herbes Túnel, autor del llibre Les Herbes de Mallorca).

Tot seguit, la Confraria de la Ratafia procedirà al nomenament del Confrare d’Honor d’enguany, el MHP Quim Torra i Pla.
El moment culminant de la gala serà quan es donin a conèixer les ratafies guanyadores del concurs.
Activitat gratuïta, reserva d’entrades a www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Dissabte 13 de novembre, durant tot el dia
Plaça Farners

Fira de ratafies i altres productes artesans, on s’hi podran degustar i adquirir la majoria de ratafies comercials del país.
Per fer les degustacions caldrà comprar tiquets, copa i portacopes a l’estand oficial de la Festa (ubicat a les Mesures).
També hi haurà demostracions de destil·lació d'aiguardent i es podran adquirir elements de marxandatge de la Festa.

Plaça del Firal

Ratafiàrium a l’aire lliure, fira d’aliments elaborats amb ratafia (coca, melmelada, xocolata,…)

Pati de La Salle

Espai Familiar, amb diversos espais de joc per infants i un escenari per espectacles i concerts.
Hi haurà un espai per a la creativitat i imaginació amb les peces Kapla. (De 10:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:30 h)

Local Òmnium Cultural

Exposició dels dibuixos fets pels alumnes de les escoles Sant Salvador d’Horta, Castell de Farners i La Salle que han
participat en la realització del cartell de la Festa

Llar de Jubilats

Vè Congrés de Licors i Aiguardents Casolans “Sobretaula”, per a productors i elaboradors :
9.30 h: Presentació, a càrrec del periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós.
10.30h: L’alcohol, aquell menystingut, a càrrec de Carles Bargalló i Francisco López (Facultat Enologia-Univ. Rovira Virgili).
Es parlarà de l’alcohol, les seves propietats i característiques, amb pinzellades dels seus orígens, l’evolució en els sistemes
d’obtenció, i com el procés d’elaboració n’afecta la seva qualitat. Es tastaran alcohols de diferents matèries primeres i diferents
procediments de destil·lació.

11.30h: Els sucres en els licors, a càrrec de Jordi Montserrat (Teichenné SL.)
Es donarà una visió dels diferents tipus de sucre en funció del seu origen, i les seves característiques i aplicabilitat en licors.
També es parlarà d’edulcorants i la seva funció en l’elaboració dels licors, acabant amb un petit tast de diferents productes.

13.00 h:Les herbes en els destil·lats i licors: del remei a l’hedonisme”, a càrrec de Segundo Ríos, professor de
botànica i investigador de la Universitat d’Alacant
14.00: Dinar - degustació a càrrec del col·lectiu Eixarcolant (preu: 10 euros)
16.00: Sobretaula amb diversos destil·lats i licors artesanals dels assistents al Congrés
Tot seguit, conclusions i tancament del Congrés
Inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Dissabte 13 de novembre, matí
11:00 h
Pati de La Salle

Primera sessió de l’espectacle de titelles “Poesia a la masia” a càrrec la companyia Pamipipa.
Titelles, rimes, música i cançons per a gaudir de la veu i les paraules recitades i cantades.Un recital poètic especialment
pensat per a petits infants de 0 a 3 anys.
Entrada gratuïta

11:00 h
Casa de la Paraula

Visita guiada a l’exposició “Volem Ratafia” a càrrec de la Confraria de la Ratafia.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

11.30h
Casa de la Paraula

Presentació de la ratafia Volem, commemorativa de la 40a edició de la Festa de la Ratafia, amb Xavier Codina (Russet) i
La Sobirana Cooperativa.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

12:00 h
Casa de la Paraula

Taller de cuina amb ratafia a càrrec d’Eva Olivares, del canal de youtube Evacuinera. Aprendrem a fer un bon aperitiu
amb la ratafia com a ingredient.
Preu: 3€; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

12:30 h
Pati de La Salle

Segona sessió de l’espectacle de titelles “Poesia a la masia” a càrrec la companyia Pam i Pipa.
Entrada gratuïta

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners

Dissabte 13 de novembre, tarda
17:00 h
Pati de La Salle

Concert dels combos de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó.
Entrada gratuïta

17:00 h
Casa de la Paraula

Presentació del treball de recerca de Batxillerat “Els colors dins d’un got” de Carla Casadevall.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

17:30 h
Plaça Firal

Plantada dels Gegants de Santa Coloma de Farners i inici de la cercavila pels carrers del poble, amb les colles
convidades de Caldes de Malavella i Riera de Vic. Final de la cercavila i ball a la Plaça 1 d’Octubre.
Tot seguit, batucada de la Confraria Jove fins a la Plaça de la Pau.

17:45 h
Casa de la Paraula

Visita guiada a l’exposició “Volem Ratafia” a càrrec de la Confraria de la Ratafia.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

18:00 h
Casa de la Paraula

Xerrada “Les herbes santes i la ratafia”, a càrrec de Fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins. Parlarà sobre les
propietats d'algunes de les anomenades "Herbes Santes" i oferirà el tast d'una "bullidura fraresca" tonificant i depurativa.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

19:30 h
Pavelló de la Nòria

Concert de Renaldo & Clara, grup lleidatà de folk-pop de baixa intensitat, presentant el seu disc “L’amor fa calor”
Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

20:00 h
Plaça de la Pau

Ball de purificació de les herbes de la Confraria Jove.
Tot seguit ball de diables amb els Diables d’en Pere Botero.

23:00 h
Pavelló de la Nòria

Ball de la Ratafia, amb La Ludwig Band, l’autoanomenat “segon millor grup d’Espolla” presentarà el nou àlbum “La
mateixa sort”, ple de les seves característiques rimes assonants en heptasíl·labs.
Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners

Diumenge 14 de novembre, durant tot el dia

Plaça Farners

Fira de ratafies i altres productes artesans, on s’hi podran degustar i adquirir la majoria de ratafies comercials del país.
Per fer les degustacions caldrà comprar tiquets, copa i portacopes a l’estand oficial de la Festa (ubicat a les Mesures).
També hi haurà demostracions de destil·lació d'aiguardent i es podran adquirir elements de marxandatge de la Festa.

Plaça del Firal

Ratafiàrium a l’aire lliure, fira d’aliments elaborats amb ratafia (coca, melmelada, xocolata,…)

Pati de La Salle

Espai Familiar, amb diversos espais de joc per infants i un escenari per espectacles i concerts.
Hi haurà un espai per a la creativitat i imaginació amb les peces Kapla. (De 10:30 a 13:30h i de 15:00 a 18:30 h)
També hi haurà “Espai telers” un espai per crear i crear amb els telers gegants que ens porten Què fas Carlota?

Local Òmnium Cultural

Exposició dels dibuixos fets pels alumnes de les escoles Sant Salvador d’Horta, Castell de Farners i La Salle que han
participat en la realització del cartell de la Festa

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Diumenge 14 de novembre, matí
8:00 h
Parc de St. Salvador

9a Cursa de la ratafia amb un recorregut curt (12 km) i un del llarg (21km). Ho organitza el Club Olímpic Farners.
Inscripcions a www.olimpicfarners.wixsite.com. La cursa de Kids serà a les 11 h

10.00 h
Plaça Firal

Scape room a l’aire lliure organitzat per Farners Jove. Podreu superar les proves i desactivar a temps la bomba de ratafia
que posa en perill tota la població de Santa Coloma?
Activitat gratuïta; inscripcions en grups de 6 persones a www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

11:00 h
Pati de La Salle

Espectacle familiar “Cösmix”, amb Teatre mòbil. Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari
programats per fer riure. Fan música impossible, teatre “reciclàssic”, l’animal i fins i tot avancen el futur en viu i en directe!
Entrada gratuïta

11:00 h
Casa de la Paraula

Tast guiat de ratafies per gaudir-ne des d’una nova visió, a càrrec de Pau Matias-Guiu, dissenyador de begudes.
Preu: 3€; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

11:00 h
Jardí de la Ratafia

Primera sessió de la visita guiada per l’Univers de la Ratafia, a càrrec de La Sobirana Cooperativa. Passeig per conèixer
la relació entre aquest licor i els racons més sorprenents de Santa Coloma, amb tast final de ratafies de la ciutat.
Preu: 10€; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

12:00 h
Plaça Firal

Assaig obert de la Colla Castellera Guillats de la Selva, per experimentar de primera mà com és participar d’una colla
castellera.
Obligatori certificat de vacunació o PCR 48 h pels participants.

12:00 h
Casa de la Paraula

Visita guiada a l’exposició “Volem Ratafia” a càrrec de la Confraria de la Ratafia.
Activitat gratuïta; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

12:00 h
Jardí de la Ratafia

Segona sessió de la visita guiada per l’Univers de la Ratafia, a càrrec de La Sobirana Cooperativa.
Preu: 10€; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

12:30 h
Pati de La Salle

Concert de Maria Jaume, cantautora mallorquina, guanyadora del concurs Sona 9 del 2019, que presentarà els temes
de “Fins a maig no revisc” en format trio.
Entrada gratuïta

PROGRAMACIÓ 40a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA 2021
Santa Coloma de Farners
Diumenge 14 de novembre, tarda
17:00 h
Casa de la Paraula

Taller “Una pastisseria més saludable, amb ratafia i xocolata” a càrrec de Mariona Fidalgo pastissera farnesenca,
professora de pastisseria i tècnica en investigació i desenvolupament a l'Aula Jordi Bordas. Aprendrem el procés
d’elaboració de xocolata amb ratafia i del postre "Sol i Serena".
Preu: 3€ ; inscripcions www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

17:00 h
Pati de La Salle

Hora del conte “L’àvia Coloma fa ratafia” d’Isabel Mestras, a càrrec de la narradora Mon Mas.
Entrada gratuïta

18:00 h
Pati de La Salle

El gran alambí, transformació de les herbes de la Petita Confraria en l’essència de la Confraria Jove.
Tot seguit, adjudicació d’herbes als nous Petits Confrares. En Nou Verda lliurarà els saquets d’herbes i el diari a cada
Petit Confrare nou. Per acabar, en Salvador i la Farners posaran a dormir en Nou Verda fins a l’any vinent.

19:00 h
Auditori

Concert del grup Tripulant, el projecte musical del farnesenc Ferran Borrell, de presentació del seu primer disc “Bocins
de tu”.
Entrada gratuïta, amb reserva prèvia a www.ratafia.cat o a l'app Ratafia

20:30 h
Plaça Farners

Litúrgia de tancament de la 40a edició de la Festa de la Ratafia amb la despenjada del penó i recorregut fins a la casa
del custodi (guanyador/a del premi a la millor ratafia local d’enguany).

