PROGRAMACIÓ PROVISIONAL

9è Mercat de les Herbes de la Ratafia
Del divendres 29 d’abril al diumenge 1 de maig de 2022 · Santa Coloma de Farners

Divendres 29 d’abril
17.00 h
Parc de Sant Salvador

Taller de Dansa participatiu en motiu del Dia Mundial de la Dansa a càrrec del Centre de dansa d’Art. Vols venir a jugar
amb el cos i les herbes?

18.00 h
Casa de la Paraula

“Com d’amenaçats estan les espècies i els hàbitats més propers?” Col·loqui amb persones i entitats que els coneixen
bé: Alfons Delgado, Ona Font, Ander Achotegui, Adrià Compte, Elisabet del Valle, Santi Ramos.
Convidats a fila 0: No a la Mat Selva, Riera Viva, No a la Pedrera Osor, No Variant C63.

19.30 h
Casa de la Paraula

Presentació del llibre “Cuina! O barbàrie” (Ara Llibres), de Maria Nicolau. La cuinera i comunicadora, responsable del
restaurant El Ferrer de Tall de Vilanova de Sau ens presentarà la seva recent publicació acompanyada de l’escriptor Martí
Sales.

22.30 h
Plaça Farners

Tast recitat de licors, amb Martí Sales i La Sobirana Cooperativa. A partir de textos propis i seleccionats per l’escriptor i
traductor, descobrirem destil·lats i licors seleccionats per La Sobirana. Espectacle-tast creat expressament per l’ocasió.
Preu: 5€.

Nota: Les activitats marcades amb aquest color tenen places limitades; és necessari inscriure's a l’App Ratafia o a www.mercatherbes.cat
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Dissabte 30 d’abril
Durant tot el dia

Mercat de les Herbes de la Ratafia i de productes artesans a la Plaça Farners. A la Casa de la Paraula podreu visitar
l’exposició participativa "Plantes silvestres. La flora local oblidada”, i a l’església de Sant Sebastià la 69a Exposició
de flors.
A les Mesures, parada de la Confraria de la Ratafia amb venda de l’edició limitada inspirada en la millor ratafia local del
2021; a la Carpa de Circ, servei de barra a càrrec de La Bulla.

Durant el matí

Mercat del rest a la Plaça Farners, amb productors locals de verdures i recol·lectors d’herbes i, a la plaça Firal, mercat
setmanal.

10:00 h
Parc de Sant Salvador

Sortida botànica amb Josep Gesti, professor de la UDG i col·laborador de Flora Catalana; i inici de la 2a Biomarató del
Mercat de les Herbes de la Ratafia.

10.00 h
Parc de Sant Salvador

Inscripcions a la Petita Confraria, per als nens i nenes que volen ser petits confrares i confraresses.
Tot seguit, activitat familiar de descoberta de les herbes per fer ratafia.

10.30 h
Casa de La Paraula

Taller “Fem un ungüent de primavera” a càrrec de l’experta en fitoteràpia Judith Ramírez, de Botànicament. Aprendrem
a fer de manera pràctica un remei tradicional per cuidar la pell durant la primavera.

Nota: Les activitats marcades amb aquest color tenen places limitades; és necessari inscriure's a l’App Ratafia o a www.mercatherbes.cat
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11.00 h
Sortida Pl. Farners

Visitem el jardí de… la Magda Tolosa
Visita guiada al jardí particular de la Magda Tolosa, que ens mostrarà la seva col·lecció de flors i plantes remeieres.

12.00 h
Casa de la Paraula

Taller “Estampats vegetals amb plantes de la ratafia”, a càrrec de Montse Catalan d’Almamater. Utilitzant la tècnica
d’estampació japonesa hapa-zome estamparem amb plantes ratafiaires una bossa de lli farcida d’herbes aromàtiques.

12.00 h
Plaça Farners

Lliurament del premi Ratafiaire de Mèrit a Maria Barbé
Tot seguit, concert dels combos de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó, amb actuació de Sifanofa, Jazz
Friends, Deixats de banda i Blue Note.

12.00 h
Plaça Farners

A la parada de la Cooperativa Mar de Dones, tastet de fideus elaborats amb peix de la Llotja de Palamós i el seu fumet
casolà.

12:30 h
Pati Llar de Jubilats

Tast de cerveses artesanes a càrrec d’Enric Pardo del Club Cerveser Can Navarra. Debatrem sobre el concepte de
cervesa artesana, coneixerem el projecte col·lectiu de Can Navarra i degustarem i coneixarem en profunditat 4 cerveses
diferents.

16.30 h
Sortida Pl. Farners

Visitem el jardí de… en Salvador Maynou
Visita guiada al jardí particular d’en Salvador Maynou, que ens mostrarà la seva col·lecció de flors i plantes remeieres.
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17.00 h
Parc de Sant Salvador

Passejada etnobotànica i tast de productes amb varietats silvestres a càrrec del col·lectiu Els Corremarges.
Sortirem a descobrir la riquesa oblidada que ens poden aportar els recursos vegetals que tenim a tocar de casa i acabarem
degustant productes artesana de la Vall del Corb i Mosaic de Secà

17.00 h
Casa de la Paraula

Xerrada “Begudes tradicionals elaborades amb plantes”, a càrrec de Teresa Garnatje, de l’Institut Botànic de Barcelona.

17:30 h
Pati Llar de Jubilats

Taller familiar “Jardineres Remeieres”, plantada d’herbes de de la ratafia a les jardineres del Carrer d’en Joli. A càrrec de
Can Mir.

18.00 h
Plaça Farners

Explosió de les Essències de les herbes de la ratafia. Activitat de lleure organitzada per la Confraria Jove i dirigida als
joves del poble.

18:30 h
Plaça Farners

Espectacle de circ “Sobre rodes” a càrrec de la Companyia Yldor. Una bicicleta artística, ballarina, portadora de piruetes
i acrobàcies, i un artista preparat per fer-vos riure i, fins i tot, participar. Ho organitza Farners Jove dins del cicle Carrer
Cultura.

19.30 h
Plaça Farners

Concert d’Eduard Gener maridat amb vins del Mas Molla. El músic solsoní ens presentarà en format duo el seu darrer
disc “Enyoro el teu amor tan dolç” mentre la Montse Molla, responsable del celler Mas Molla de Calonge, intervindrà per a
presentar diversos vins que es podran degustar a la barra durant l’actuació.

21.00 h
Plaça Farners

Sopar popular de Paella Xinxollada 2.0, a càrrec de La Bulla i El Pebre Roig. Preu d’un plat d’arròs, pa, vi i postres: 12€.
Venda tiquets a la parada de la Bulla.
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22.30 h
Plaça Farners

Nit d’homilies amb els monòlegs de Raquel Hervás, Pol Mallafré (mockudrames) i Godai Garcia.
Tot seguit, batucada de la Confraria Jove.

23.30 h
Plaça Farners

Concert de Fetus. El grup empordanès presenta “Sota, cavall i rei”, el seu darrer àlbum on versionen en clau punk de
garatge les cançons de Jaume Arnella, últim joglar de Catalunya.

Diumenge 1 de maig
Durant tot el dia

Mercat de les Herbes de la Ratafia i de productes artesans a la Plaça Farners. A la Casa de la Paraula podreu visitar
l’exposició participativa "Plantes silvestres. La flora local oblidada”, i a l’església de Sant Sebastià la 69a Exposició de
flors.
A les Mesures parada de la Confraria de la Ratafia amb venda de l’edició limitada inspirada en la millor ratafia local del 2021;
a la Carpa de Circ, servei de barra a càrrec de La Bulla.

10.00 h
Parc de Sant Salvador

Sortida etnobotànica amb Astrid Van Ginkel, experta responsable de Fitomón, per descobrir els usos de les plantes del
nostre entorn més immediat.

10.00 - 12.00 h
Plaça Farners

Espai d’intercanvi de flors i plantes.
Espai de trobada per intercanviar, regalar i compartir tota mena de plantes, flors i esqueixos pel jardí o l’hort. Podeu venir amb
coses i no endur-vos res; o venir sens res i marxar amb alguna cosa. També serà un moment per intercanviar d’idees sobre
plantes i jardins, amb l’assessorament de professionals del món de la jardineria.
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10.30 h
Casc antic

Mercat d’herbes, a càrrec dels Petits Confrares. Els nens i nenes de la Petita Confraria compartiran el seu coneixement de
la planta ratafiaire que custodien durant l’any, amb diverses parades repartides per tot el Casc Antic.

11.00 - 13.00 h
Plaça Farners

Taller familiar “Fem cabanyes amb vímet”, a càrrec d’Aleix Grifoll. Aquest expert en cistelleria ens ensenyarà com el
mateix coneixement i material el podem fer servir per crear construccions seguint la nostra imaginació.

11.00h
Casa de la Paraula

Presentació del llibre “Històries del 46. (Cuina i emocions a foc lent)” amb l’autor Pere Cardona, cuiner de La Nova Farga
de Sants i amant de la ratafia com a licor i ingredient.

12.00 h
Plaça Farners

Concert familiar “A quant va la mel?” a càrrec de La Tresca i la Verdesca. Dimonis, formigues, bèsties mitològiques i
venedors de mel; cada història té una cançó i cada cançó és un joc que els músics i animadors proposen al públic.

12.30 h
Casa de la Paraula

Xerrada “Per què i quan celebrem el que celebrem?”, a càrrec d’Amadeu Carbó, folklorista, escriptor i activista cultural.

14.00 h
Plaça Farners

Dinar silvestre, a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. Descobrirem com la cuina basada en els productes locals i que incorpori
les plantes silvestres comestibles és bona, divertida i alhora imprescindible. Preu: 12€; tiquets a www.eixarcolant.cat i a la
parada de la Confraria el mateix diumenge.
Tot seguit, Sobretaula popular, amb les ratafies, licors i altres preparats a base de plantes silvestres que els participants en
el dinar vulguin presentar i compartir amb la resta.

De 16.00 a 18.00 h
Casa de la Paraula

Taller familiar de fer instruments amb plantes, a càrrec de Les Canyetes de la Foradada. Construirem flautes fent servir
canyes i instruments de percussió amb altres materials vegetals. En acabat, podrem fer un petit concert conjunt.
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18.00 h
Església Sant Sebastià

Entrega de premis del 69è Concurs i Exposició de Flors

18.00 h
Plaça Farners

Concert amb El Pèsol Feréstec, pop poètic senzill i entusiasta.
En acabat, batucada de tancament a càrrec de la Confraria Jove

69è CONCURS I EXPOSICIÓ DE FLORS
L’Ajuntament, la Comissió de les Flors i la Confraria de la Ratafia organitzen, un any més, la 69a edició del Concurs i Exposició de Flors de Santa Coloma de
Farners, el més antic dels que es fan avui en dia a Catalunya. L’objectiu del concurs és promoure la ornamentació floral i exposar les flors i plantes que els
veïns/es de Santa Coloma tenen a les seves llars, així com fomentar la fotografia de la flora i les plantes remeieres del nostre entorn natural.
Categoria de flors i plantes
Rams de flors silvestres.
Rosa / ram de roses
Plantes interiors
Bonsais
Orquídies

Categoria de fotografies
Fotografies artístiques de flors
Fotografies artístiques de plantes remeieres

Com participar-hi:
Podeu portar-les directament a l’Església de Sant Sebastià de dimecres 27 a divendres 29 d’abril. Si voleu que us les vinguem a recollir a casa
vostra,podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament al telèfon 972 84 35 82 (Casa de la Paraula), i l’organització vindrà a buscar-vos les plantes que
siguin de difícil transportar. Totes les flors, els rams i les plantes s’exposaran a l’església de Sant Sebastià el dissabte 30 d’abril i el diumenge 1 de maig.
Per participar a la categoria de fotografies, accediu a l’enllaç https://concurs-exposicio-flors.mercatherbes.cat/, i adjunteu-hi la vostra fotografia de flor i/o
planta, identificant-vos amb el vostre nom i cognoms, telèfon i/o correu electrònic. No hi ha límit de fotografies, de forma que una mateixa persona podrà
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presentar-ne tantes com vulgui. Les fotografies es podran presentar fins el dijous 28 d’abril a les 20.00 hores, i s’inclouran en una exposició on-line, que
estarà disponible al web www.mercatherbes.cat.
Premis:
Hi haurà un premi per al guanyador/a de cadascuna de les modalitats de la categoria de flors/plantes i per a les millors fotografies. El jurat estarà compost
per persones expertes en el món floral i en la fotografia. L’entrega de premis es farà el diumenge 1 de maig, a les 6 de la tarda, a l’església de Sant
Sebastià.

.

Nota: Les activitats marcades amb aquest color tenen places limitades; és necessari inscriure's a l’App Ratafia o a www.mercatherbes.cat

