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EXPOSICIONS

 Espai 3  Del 19.01.22 al 06.03.22

Cicatrius  
compartides

Hi col·labora: Farners Solidari
Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

GE 
NER Quim Domene

Surfing Europe

La sèrie de pintures “Surfing 
Europe” de Quim Domene 
es va realitzar de març a 
octubre de 2020, aproxima-
dament, durant el període 
d’estricte confinament i en 
setmanes posteriors, quan 
encara hi havia restriccions 
que afectaven especialment 
la vida social i la mobilitat. 
En la solitud del seu taller de 
la Canya, a la Garrotxa, espai 
que ell anomena la Fàbrica 
del Riu, va concebre aques-
ta col·lecció de 50 pintures, 
repensant el seu treball a un 
ritme molt més pausat del 
que sol ser habitual.

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 27.11.21 al 30.01.22  Espai 2  Del 15.01.22 al 7.03.22

Tot escoltant 
Gerhard
Robert Gerhard (1896-1970):  
un quixot amb noblesa  
d’esperit

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta
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Minicontes

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

Dalt del Cel
Cristina Noguer

19
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Cafè filosòfic

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

El poder. Naturalesa 
i funció del poder
amb Josep M. Carbó

17
Dilluns

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

GENER

Exposició 

 Espai 2  CASA DE LA PARAULA
12 h15

Dissabte

Tot escoltant Gerhard

Casa de la Paraula
Del 15.01.22 al 7.03.22
Entrada gratuïta

Robert Gerhard (1896-1970):  
un quixot amb noblesa d’esperit

Robert Gerhard (Valls 1896 - Cambridge 1970) és con-
siderat el màxim exponent de la música catalana del 
segle xx. Fill de pare suís i mare alsaciana establerts 
a Valls, atansar-se a la seva figura és fer-ho amb una 
polièdrica i rica personalitat que abasta les facetes de 
pianista, compositor, pedagog, promotor, musicòleg i 
intel·lectual.  Iniciat, estilísticament, en el «nacionalisme 
musical», en haver estat el darrer deixeble del compo-
sitor tortosí Felip Pedrell (1841-1922), i culminat dins de 
la definida per Anton Webern com a «Nova Música», 
gràcies als seus estudis amb Arnold Schönberg (1874-
1951) a les ciutats de Berlín i Viena, Gerhard esdevé una 
gran personalitat.

Inauguració

Activitat Any Robert Gerhard
Comissari: Oriol Pérez i Treviño
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Festa del Pelegrí de Tossa

PLAÇA SANT SEBASTIÀ
Quan es pon el sol

Arribada del Pelegrí
Sardanes amb cobla 
la Flama de Farners
La Festa del Pelegrí és un 
dels actes populars i religi-
osos de més tradició de la 
ciutat. Santa Coloma espera 
rebre, aquell dia, entrada la 
nit, al Pare Pelegrí de Tossa 
de Mar, a qui acompanyen 
centenars de persones per 
complir el vot a sant Sebastià 
que la vila marinera feu al se-
gle XVI per deslliurar-se d’una 
pesta. És tradició que els 
pelegrins reparteixin petxines 
en la seva arribada a la ciutat. 
La tradició també mana 
menjar cargols, coca de 
Sant Sebastià i caramels. El 
Pare Pelegrí fa nit a la ciutat i 
l’endemà se’n torna amb els 
seus acompanyants a Tossa 
per anunciar-hi públicament 
el compliment del vot.

20
Dijous

Activitat gratuïta

GENER

Exposició 

 Espai 3  CASA DE LA PARAULA
12 h22

Dissabte

Cicatrius compartides

Casa de la Paraula
Del 19.01.22 al 06.03.22
Entrada gratuïta

El proper 22 de gener s’inaugurarà a la Casa de la 
Paraula l’exposició Cicatrius compartides, sobre la 
violència de gènere a la República Democràtica del 
Congo. Es tracta d’un projecte amb contingut del con-
flicte i del territori facilitat per la Lliga dels Drets dels 
Pobles, desenvolupat per un equip d’ESDi pel que fa a 
recerca, disseny i conceptualització. L’objectiu del pro-
jecte, materialitzat en forma d’exposició, és sensibilitzar 
sobre la situació de les dones a l’àrea de Butembo de la 
RD Congo. També es busca conscienciar de l’explota-
ció de les mines il·legals i del contraban dels recursos 
que s’extreuen, on actuen màfies instal·lades al territori 
amb la connivència de persones vinculades a diferents 
àmbits del poder polític i d’empreses occidentals.

Inauguració

Hi col·labora: Farners Solidari
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Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Em dic Lucy Barton
d’Elizabeth Strout
Club de Lectors i Llegidors

26
Dimecres

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

L’hivern que canta
amb Marina Gil

27
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

GENER

Música

AUDITORI
19 h

Lluís Gavaldà  
i Joan Pau Chaves
Els Pets a la carta
Lluís Gavaldà és un d’aquells músics que no 
necessitaria presentació. Ara se’ns presenta 
amb un format acústic, acompanyat del 
també membre d’Els Pets Joan-Pau Chaves 
al teclat i amb un repertori on segur que no 
hi faltaran alguns dels clàssics més esperats 
de la banda. 

22
Dissabte

Entrades: des de 5 €, a www.culturascf.cat

Teatre

AUDITORI
18 h

Andròmines
de la cia. Samfaina de Colors
Espectacle familiar

23
Diumenge

Hi col·labora: Sol Solet-Rialles
Edat: a partir de 3 anys
Durada: 50 min
Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat
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Mostra de Teatre “Rafael Anglada”
Diumenge 20 de febrer, l’Auditori Municipal de Santa 
Coloma de Farners acollirà la primera funció del “Rafael 
Anglada”, un arrelat acte cultural organitzat conjun-
tament per l’Agrupació Teatral La Clau i el consistori. 
Aquest any no serà en format concurs sinó que passarà 
a ser una Mostra de Teatre. En total hi participaran cinc 
companyies diferents, que mostraran els seus treballs 
al públic cada diumenge, des del 20 de febrer i fins al 
20 de març. Les entrades, que tindran un cost de 8 €, es 
podran adquirir a través del web www.culturascf.cat i al 
mateix Auditori, una hora abans de l’inici de l’espectacle.

La companyia colomenca La Clau, com a cloenda, re-
presentarà el 26 i 27 de i el 3 d’abril  a les 18.30h l’obra “Ai 
Conxita”, en reconeixement a la figura de Rafael Anglada.  

A continuació, detallem les dates, les obres i les compa-
nyies que formen part de la 27a Mostra de Teatre “Rafael 
Anglada”:

Diumenge 20 de febrer: Mamaaa!! 
a càrrec de la companyia Teiatròlics de Banyoles

Diumenge 27 de febrer: Bojos per la pasta 
a càrrec de la companyia Inestable Ceretana de Puigcerdà

Diumenge 6 de març: Enigmàtic 
a càrrec del grup de teatre de Sant Hilari

Diumenge 13 de març: Segona oportunitat 
a càrrec del grup Toc Toc Teatre Laurona de les Franqueses del Vallès

Diumenge 20 de març: Garri al forn amb compota de Reineta 
a càrrec del Grup el Mirall de Blanes
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FE 
BRER

EXPOSICIONS

Beulas  
sobre paper
Josep Beulas i Recasens

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 19.02.22 al 18.04.22

Blau
Nil Verdú i Paula Rísquez

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 05.02.22 al 13.02.22

 Espai 3  Del 19.01.22 al 06.03.22

Cicatrius  
compartides

Hi col·labora: Farners Solidari
Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 2  Del 15.01.22 al 7.03.22

Tot escoltant 
Gerhard
Robert Gerhard (1896-1970):  
un quixot amb noblesa  
d’esperit

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta
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FEBRER

Cinema infantil

AUDITORI
18 h

El bosc de  
Haquivaqui
CineXic

6
Diumenge

Hi col·labora:  
Òmnium Cultural
A partir de 4 anys
Gratuït / Cal reserva prèvia 

Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

La biblioteca  
dels llibres buits
de Jordi Sierra i Fabra
Club de lectura infantil  
Minúscules

7
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Exposició 

 Espai 1  CASA DE LA PARAULA
Migdia5

Dissabte

Blau

Casa de la Paraula
Del 05.02.22 al 13.02.22
Entrada gratuïta

Nil Verdú i Paula Rísquez

Actuació en directe de Nil Verdú i Paula Rísquez.

Instal·lació (quadre Beulas amb visionat de dansa): 
del 5.02.22 al 13.02.22

A través de la música i la dansa viatgem al lloc on Beu-
las observava. Allà on transitava entre roques, aigua, 
vent i calma. Nuesa i esquitxos de tendres experiències 
que movien a escollir aquest color per fer dansar el 
pinzell; pinzell ple de sal que, si deixava de pintar color 
mar, feia esvair la seva tranquil·litat.

Inauguració

Activitat inclosa dins l’any Beulas
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Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18.30 h

Paraules  
emmetzinades
de Maite Carranza
Club de lectura infantil  
Majúscules

7
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

La vida mentidera 
dels adults
d’Elena Ferrante
Club de lectura feminista  
Hora Violeta

9
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

FEBRER

Hora del conte

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Emocions de colors  
/ Colored emotions
Hora de conte català - anglès

15
Dimarts

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta
Aforament limitat
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre 

AUDITORI
18 h

Absurditties
Duo de Pallassos

13
Diumenge

Hi col·labora: Sol Solet-Rialles 
Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat

Música

AUDITORI
19 h

Folkestral
Quartet Brossa
El Quartet Brossa, en la seva versió oberta de 
Col·lectiu Brossa, emprèn un nou projecte 
entusiasta i eclèctic que combina el coneixe-
ment de la música clàssica amb un alt sentit 
lúdic i enjogassat. 

12
Dissabte

Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat
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FEBRER

Cafè filosòfic

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Cafè filosòfic
amb Josep M. Carbó

21
Dilluns

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Minicontes 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

Un camió  
de bombers

16
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Exposició 

 Espai 1  CASA DE LA PARAULA
12 h19

Dissabte

Beulas sobre paper

Casa de la Paraula
Del 19.02.22 al 18.04.22
Entrada gratuïta

Josep Beulas i Recasens

Enguany es commemora el centenari del naixement 
de l’artista colomenc Josep Beulas i Recasens. Un dels 
actes que serviran per celebrar aquest centenari, a la 
Casa de la Paraula, és l’exposició de pintura Beulas 
sobre paper, fruit de col·leccions privades de particu-
lars, de colomencs, que han cedit els quadres per a 
aquesta exposició. Aquesta segona mostra després 
de l’exposició Els nostres Beulas la formen prop de 40 
quadres entre aquarel·les i dibuixos que recullen tota la 
seva producció i trajectòria artística.

Inauguració

Activitat inclosa dins l’any Beulas
Comissaris:  

Sebastià Goday i Farners Torra
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Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Carnestoltes.  
Disfresses a la  
biblioteca
amb Núria Clemares

24
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Bojos per la pasta
Inestable Ceretana de Teatre 
(Puigcerdà).
Mostra de Teatre Amateur 
Rafael Anglada

27
Diumenge

Entrada: 8 €  
a www.culturascf.cat  
i una hora abans a l’Auditori

FEBRER

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Mamaaa!!!
Companyia Teatrolics 
(Banyoles).
Mostra de Teatre  
“Rafael Anglada”

20
Diumenge

Entrada: 8 €  
a www.culturascf.cat  
i una hora abans a l’Auditori

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Alícia al país de  
les meravelles
de Lewis Carroll
Club de Lectors i Llegidors

23
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Cinema 

AUDITORI
19 h

Las leyes de  
la frontera
de Daniel Monzón
Cicle Gaudí

19
Dissabte

Preu entrada: 
general 4,5 € 
descompte 3 €
a www.culturascf.cat
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MARÇ EXPOSICIONS

Mostra de treballs  
de recerca Selva I
Alumnes de batxillerat  
dels instituts de la  
comarca de la Selva

Hi col·labora:  
Regidoria d’Educació
Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 2  Del 12.03.22 al 27.03.22

Beulas  
sobre paper
Josep Beulas i Recasens

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 19.02.22 al 18.04.22

 Espai 3  Del 19.01.22 al 06.03.22

Cicatrius  
compartides

Hi col·labora: Farners Solidari
Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 2  Del 15.01.22 al 7.03.22

Tot escoltant 
Gerhard
Robert Gerhard (1896-1970):  
un quixot amb noblesa  
d’esperit

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta
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Teatre

AUDITORI
18.30 h

Enigmàtic
Grup de Teatre Sant Hilari
Mostra de Teatre  
“Rafael Anglada”

6
Diumenge

Entrada: 8 €  
a www.culturascf.cat  
i una hora abans a l’Auditori

Cinema infantil

AUDITORI
18 h

La Revolta  
dels Contes
CineXic

5
Dissabte

Hi col·labora:  
Òmnium Cultural
A partir de 7 anys
Gratuït / Cal reserva prèvia 

Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

La Carlota i el mis-
teri de les turqueses 
empolsegades
de Gemma Lienas
Club de lectura infantil  
Minúscules

7
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18.30 h

13 sobres blaus
de Maureen Johnson
Club de lectura infantil  
Majúscules

7
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

El dilluns ens  
estimaran
de Najat El Hachmi
Club de lectura feminista  
Hora Violeta

9
Dimecres

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Segona  
oportunitat
Grup Toc Toc Teatre Laurona  
(les Franqueses del Vallès)
Mostra de Teatre  
“Rafael Anglada”

13
Diumenge

Entrada: 8 €  
a www.culturascf.cat  
i una hora abans a l’Auditori

MARÇ
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MARÇ

Espai Joan Vinyoli

BIBLIOTECA J. VINYOLI
19 h

Allò que volen  
les dones
a càrrec de Marina Pagès  
i Olga Cercós

17
Dijous

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Minicontes 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

Art... i punt! 
amb Pepa Contes

16
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Cinema 

AUDITORI
19 h

Sis dies corrents
de Neus Ballús
Cicle Gaudí

19
Dissabte

Preu entrada: 
general 4,5 € 
descompte 3 €
a www.culturascf.cat

Teatre

AUDITORI
19 h

Vives!
Cia. Las Lolas
Vives! s’inspira en els relats de les dones 
que van sobreviure als camps de treball i 
extermini nazis. Elles van testimoniar l’horror 
viscut i es van erigir enles veus de milers de 
dones: dones deportades, exiliades, explo-
tades, assassinades, violades, víctimes d’ex-
periments... però, també, dones resistents, 
lluitadores, solidàries, combatents... 

12
Dissabte

Entrades: des de 5 €, a www.culturascf.cat
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MARÇ

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Ai, Conxita
Cia. La Clau

26
Dissabte

Preus populars
Representacions:
26, 27 de març i 3 d’abril

Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

La Mainadera  
Màgica
amb Teatrem

24
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Ai, Conxita
Cia. La Clau

27
Diumenge

Preus populars
Representacions:
26, 27 de març i 3 d’abril

Cafè filosòfic

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Quins són els  
autèntics drets  
dels nens?
amb Josep M. Carbó

21
Dilluns

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre

AUDITORI
18.30 h

Garrí al forn  
amb compota  
de Reineta
Grup el Mirall (Blanes)
Mostra de Teatre  
“Rafael Anglada”

20
Diumenge

Entrada: 8 €  
a www.culturascf.cat  
i una hora abans a l’Auditori

Lletres 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Entrega de premis 
del 9è concurs  
Punts de Llibre

23
Dimecres

Activitat dins l’Any Beulas
Activitat gratuïta
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MARÇ

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Léxico familiar
de Natalia Ginzburg
Club de Lectors i Llegidors

30
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Música

AUDITORI
19 h

Taller d’història  
de la música  
i XV Concurs de 
grups de música
EMM Josep Carbó

30
Dimecres

Cal inscripció prèvia

Xerrada

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

El llibre antic  
il·lustrat de  
medicina i biologia
a càrrec de Rafael Algarra,  
Ricard Julià i Josep Lluís 
Massó

31
Dijous

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Música

AUDITORI
19 h

XV Concurs de 
grups de música
EMM Josep Carbó

31
Dijous

Cal inscripció prèvia
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Caramelles
El Dimarts de Pasqua, caramelles i cantaires a 
Farners.

Santa Coloma de Farners té una llarga tradició 
de cantades de caramelles per Pasqua, i el seu 
punt culminant és la Festa del Cor, que se cele-
bra anualment el Dimarts de Pasqua, a Farners. 

De bon matí una descarregada de coets i 
petards desperta tot el poble, i tothom qui pot 
puja muntanya amunt, uns a peu, altres amb 
cotxe, cap a l’esplanada de Farners. Aquí s’hi 
passa el dia sencer, just entre el castell i l’ermita, 
un dels únics dies que se’n pot visitar l’interior.

A primera hora la missa en record dels cantaires 
difunts, i la resta de dia és per a la diversió, per 
als jocs de cucanya infantils, on també se n’hi 
colen de grans, cantada de caramelles i, per 
acabar una bona ballada de sardanes.
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ABRIL EXPOSICIONS

JOVES  
FOTÒGRAF(E)S
Vint anys de  
Joves Fotògraf(e)s
Diputació de Girona

(Amer, 1971)
Tonyi Mateos

«Les veus de les dones. 

A l’Amèrica Central i del Sud, molts 
processos de transformació social, 

econòmica, política i cultural han topat 
amb pressions sobretot econòmiques i 

també polítiques insalvables, que han 
tingut en la gent —els homes, les dones

El Salvador» 

Tonyi Mateos presenta una exposició 
per reexionar. Si dures són les imatges 
que veiem, més difícil encara devia ser 
prendre aquestes instantànies. A voltes 
tots plegats ens amaguem en una falsa 
autosolidaritat que fa que ens ocupem 
de mons llunyans i abandonats com la 
manera més encertada de sentir-se bé 

amb un mateix. 

 i els infants del país (en aquest cas, El 
Salvador)— les princi-pals víctimes 

innocents. Aquestes imatges són dures, 
però contenen una elevada dosi de 

poètica que fan que no perdem 
l’esperança, i que siguin tanmateix una 

nota de reexió, necessària per mantenir 
intactes aquestes esperances en les 
coses que no han deixat mai de ser 

justes. 

2006

(Girona, 1976)
Pere de Prada 

«Viatge a l’illa de Menorca» 

Captar un paisatge és captar-ne la 
llum, el perl, la perspectiva... 

Menorca és terra de colors envoltada 
per una costa esquerpa coronada per 
llunyans i diminuts fars. Pere de Prada 

ha aconseguit copsar-ho amb 
precisió.

El paisatge que ens envolta és 
l’element escollit per Pere de Prada 
per presentar la seva obra. I aquest 

paisatge no és altre que l’evocador i a 
voltes idíl·lic entorn de Menorca.

2005

(Salt, 1968)
Martí Artalejo

2004

(Salt, 1967)
Eloi Bautista 

És un llarg, difícil i pacient treball el 
que hi ha al darrere de les fotograes 

d’Eloi Bautista. Dins el camp de la 
fotograa, la dedicació a la natura 

ocupa un apartat especíc, no només 
per la temàtica sinó sobretot per la 

complexitat tècnica que el treball 
implica. Si la fotograa és la captació 

de moments, aquest principi queda 
plenament visualitzat en aquesta sèrie 

de fotograes que segueixen.

En la natura molts moments són 
irrepetibles, o en la seva quotidianitat 

ens resulten totalment desconeguts 
per la impossibilitat de captar-los. Les 

fotograes d’Eloi Bautista ens apropen 
a molts d’aquests moments i ens els 
ofereixen de manera permanent amb 

unes imatges que perviuran més enllà. 
Resulta evident que la tècnica del 

fotògraf en aquest cas és més que 
notable. Potser caldria destacar 

encara més la seva paciència, tot i 
que potser la paciència és també una 

tècnica fotogràca.

«Fauna i ora» 

 

2003

Rafel Bosch
(Girona, 1963)

de la llum. 

«Ombres» és donar volum a la fotograa, 
dotar-la de la tercera dimensió. Són 

fotograes intemporals i efímeres a la 
vegada. Sempre hi són, tènues, brillants, 

obscures... 

«Ombres» és la projecció 

Aquesta primera part només compta 
amb imatges de la catedral de Girona. 

Veient el resultat obtingut,  es va ampliar 
la col·lecció amb fotograes fetes en 

diversos viatges i també fetes 
expressament per a aquesta nova idea. 

«Ombres» 

El projecte «Ombres» neix amb motiu de 
la il·lustració d’unes cartes d’un 

restaurant de Girona. 

2002

Maria del Mar 
de Ribot 
(Girona, 1976)

«Invitació a la dansa» 

Una foto és el fruit d’un joc de seducció 
entre un objecte i el fotògraf que 

observa. L’objecte atrau i captiva 
mostrant, en un instant i un angle, la 
seva màxima esplendor. Llavors, en 

aquest punt, el fotògraf, fascinat, prem 
el botó. I això succeeix també amb els 

objectes quotidians, quan de sobte ens 
sorprenen i se’ns mostren diferents. I és 

aquí quan comença la dansa, buscant 
el punt culminant d’aquesta bellesa que 

hem començat a endevinar. Una 
ampolla transforma el plàstic en un 
mirall de mil llums, un piló de sorra 

d’una obra en una duna de desert...

Aquestes fotos són el fruit d’algunes 
d’aquestes danses que, a vegades, un 

mateix objecte proposa. A Londres, a 
Zahara, a Girona...

2002

(Madrid, 1965)

Amapola Punk 
(Javier Marroquín)

«Panamericana» 

Amapola Punk és el pseudònim 
d’aquest madrileny que es perd pel 

món amb bitllet de tornada.

D’ació fotogràca desenvolupada 
als Balcans, apresa amb les lliçons 
d’amics i amigues, i millorada amb 

moltes ganes, ha arribat a la 
satisfacció de poder ensenyar el 

resultat d’una experiència concreta. 

Passant de tipismes i de tòpics, s’ha 
passejat per carrers, places i mercats 

esperant una mirada o un gest que 
pogués atrapar per 

sempre.

L’experiència d’aquest inquiet viatger 
i escriptor té gust de pols i fa olor de 

suat. Després de travessar mig 
continent americà al llarg d’un any, 

es guarda el que ha sentit però 
ensenya part del que ha captat.

Aquestes fotos ens expliquen coses 
que no es poden veure amb 

sabates noves.

2001

Quim Giró 
(Borrassà, 1968)

Més de dotze milions de turistes visiten 
cada any les nostres comarques, en 

especial la costa gironina. Aquesta xifra 
suposa dues vegades la població del 

país. Les instantànies de Quim Giró 
mostren els turistes amb 

els ulls de la càmera. En el seu rostre hi 
veiem luxúria, avorriment, nostàlgia, 

capteniment en marxar, diversió, 
tendresa... Per damunt de les 

diferències culturals, allò que veiem són 
homes, dones, nens i nenes amb els 

mateixos problemes i somnis que 
nosaltres.

El fotoperiodista gironí ha capturat 
durant tot l’estiu instants quotidians, 

petites històries de gent anònima. 
Gestos, mirades, els paisatges del 

nostre estiu.

«Les mil cares del turisme» 

No fa falta anar-nos-en a l’altre costat 
del món, a prop nostre hi ha històries 

interessants que val la pena descobrir. 
Són instants robats, moments 

interessants, moments fugaços de vides 
anònimes que potser veuen per primer 

cop el mar o s’enamoren tan lluny de 
casa seva.

2001

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han premiat 
divuit fotògrafs (el 2016 es va 
declarar desert), s’han exposat 
més de sis-centes fotograes en 
més de dues-centes mostres 
en municipis, i en festivals de 
fotograa, locals, nacionals 
i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la seva 
carrera professional. A d’altres, 
els ha donat conança i motivació 
per seguir creant. 

un instant aturat entre les cantonades d’un 
paper foto-gràc. I és que Artalejo porta el 

moviment de la fotograa: ja no es tracta 
de captar un instant, d’aturar el moment; 

passem ara a reectir el moviment, a 
omplir la pàgina de dinamisme i vitalitat. 

Llum i color acompanyen la nocturnitat 
d’aquestes fotos, però són llums i colors 
reals els que tenyeixen els escenaris on 

han estat preses aquestes fotograes: la 
música, l’òpera, la dansa... són, 
parafrasejant Gil de Biedma, les 

autèntiques dimensions del teatre que és 
la vida mateixa.

Amb aquestes fotograes es trenca el 
principi que la fotogra-

a és la captació d’un moment, 

Martí Artalejo ens porta la vitalitat salvatge 
de la John Spencer Blues Explotions, 

autèntic dinamitzador de la música blues 
en els darrers temps; però al costat hi 

plasma la perenne joventut d’un clàssic 
com John Mayall, pare del blues modern, 

un blanc que transpira negritud, o el 
classicisme de les òperes de Mozart o les 

mans temptadores d’una ballarina de la 
dansa del ventre...

«3000 ºK» 

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han 
premiat divuit fotògrafs (el 2016 
es va declarar desert), s’han 
exposat més de sis-centes foto-
graes en més de dues-centes 
mostres en municipis, i en 
festivals de fotograa, locals, 
nacionals i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la 
seva carrera professional. A 
d’altres, els ha donat conança 
i motivació per seguir creant. 

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 2  De l’01.04.22 a l’01.05.22

Tresors d’en  
Serrallonga

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 23.04.22 al 19.06.22

60 anys de lluita  
i compromís
Òmnium Cultural

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 3  Del 30.04.22 al 15.05.22

Beulas  
sobre paper
Josep Beulas i Recasens

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 19.02.22 al 18.04.22
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Teatre

AUDITORI
18.30 h

Ai, Conxita
Cia. La Clau

3
Diumenge

Preus populars
Representacions:
26, 27 de març i 3 d’abril

Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Estimat Max
de Sally Grindley
Club de lectura infantil  
Minúscules

4
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

(Amer, 1971)
Tonyi Mateos

«Les veus de les dones. 

A l’Amèrica Central i del Sud, molts 
processos de transformació social, 

econòmica, política i cultural han topat 
amb pressions sobretot econòmiques i 

també polítiques insalvables, que han 
tingut en la gent —els homes, les dones

El Salvador» 

Tonyi Mateos presenta una exposició 
per reexionar. Si dures són les imatges 
que veiem, més difícil encara devia ser 
prendre aquestes instantànies. A voltes 
tots plegats ens amaguem en una falsa 
autosolidaritat que fa que ens ocupem 
de mons llunyans i abandonats com la 
manera més encertada de sentir-se bé 

amb un mateix. 

 i els infants del país (en aquest cas, El 
Salvador)— les princi-pals víctimes 

innocents. Aquestes imatges són dures, 
però contenen una elevada dosi de 

poètica que fan que no perdem 
l’esperança, i que siguin tanmateix una 

nota de reexió, necessària per mantenir 
intactes aquestes esperances en les 
coses que no han deixat mai de ser 

justes. 

2006

(Girona, 1976)
Pere de Prada 

«Viatge a l’illa de Menorca» 

Captar un paisatge és captar-ne la 
llum, el perl, la perspectiva... 

Menorca és terra de colors envoltada 
per una costa esquerpa coronada per 
llunyans i diminuts fars. Pere de Prada 

ha aconseguit copsar-ho amb 
precisió.

El paisatge que ens envolta és 
l’element escollit per Pere de Prada 
per presentar la seva obra. I aquest 

paisatge no és altre que l’evocador i a 
voltes idíl·lic entorn de Menorca.

2005

(Salt, 1968)
Martí Artalejo

2004

(Salt, 1967)
Eloi Bautista 

És un llarg, difícil i pacient treball el 
que hi ha al darrere de les fotograes 

d’Eloi Bautista. Dins el camp de la 
fotograa, la dedicació a la natura 

ocupa un apartat especíc, no només 
per la temàtica sinó sobretot per la 

complexitat tècnica que el treball 
implica. Si la fotograa és la captació 

de moments, aquest principi queda 
plenament visualitzat en aquesta sèrie 

de fotograes que segueixen.

En la natura molts moments són 
irrepetibles, o en la seva quotidianitat 

ens resulten totalment desconeguts 
per la impossibilitat de captar-los. Les 

fotograes d’Eloi Bautista ens apropen 
a molts d’aquests moments i ens els 
ofereixen de manera permanent amb 

unes imatges que perviuran més enllà. 
Resulta evident que la tècnica del 

fotògraf en aquest cas és més que 
notable. Potser caldria destacar 

encara més la seva paciència, tot i 
que potser la paciència és també una 

tècnica fotogràca.

«Fauna i ora» 

 

2003

Rafel Bosch
(Girona, 1963)

de la llum. 

«Ombres» és donar volum a la fotograa, 
dotar-la de la tercera dimensió. Són 

fotograes intemporals i efímeres a la 
vegada. Sempre hi són, tènues, brillants, 

obscures... 

«Ombres» és la projecció 

Aquesta primera part només compta 
amb imatges de la catedral de Girona. 

Veient el resultat obtingut,  es va ampliar 
la col·lecció amb fotograes fetes en 

diversos viatges i també fetes 
expressament per a aquesta nova idea. 

«Ombres» 

El projecte «Ombres» neix amb motiu de 
la il·lustració d’unes cartes d’un 

restaurant de Girona. 

2002

Maria del Mar 
de Ribot 
(Girona, 1976)

«Invitació a la dansa» 

Una foto és el fruit d’un joc de seducció 
entre un objecte i el fotògraf que 

observa. L’objecte atrau i captiva 
mostrant, en un instant i un angle, la 
seva màxima esplendor. Llavors, en 

aquest punt, el fotògraf, fascinat, prem 
el botó. I això succeeix també amb els 

objectes quotidians, quan de sobte ens 
sorprenen i se’ns mostren diferents. I és 

aquí quan comença la dansa, buscant 
el punt culminant d’aquesta bellesa que 

hem començat a endevinar. Una 
ampolla transforma el plàstic en un 
mirall de mil llums, un piló de sorra 

d’una obra en una duna de desert...

Aquestes fotos són el fruit d’algunes 
d’aquestes danses que, a vegades, un 

mateix objecte proposa. A Londres, a 
Zahara, a Girona...

2002

(Madrid, 1965)

Amapola Punk 
(Javier Marroquín)

«Panamericana» 

Amapola Punk és el pseudònim 
d’aquest madrileny que es perd pel 

món amb bitllet de tornada.

D’ació fotogràca desenvolupada 
als Balcans, apresa amb les lliçons 
d’amics i amigues, i millorada amb 

moltes ganes, ha arribat a la 
satisfacció de poder ensenyar el 

resultat d’una experiència concreta. 

Passant de tipismes i de tòpics, s’ha 
passejat per carrers, places i mercats 

esperant una mirada o un gest que 
pogués atrapar per 

sempre.

L’experiència d’aquest inquiet viatger 
i escriptor té gust de pols i fa olor de 

suat. Després de travessar mig 
continent americà al llarg d’un any, 

es guarda el que ha sentit però 
ensenya part del que ha captat.

Aquestes fotos ens expliquen coses 
que no es poden veure amb 

sabates noves.

2001

Quim Giró 
(Borrassà, 1968)

Més de dotze milions de turistes visiten 
cada any les nostres comarques, en 

especial la costa gironina. Aquesta xifra 
suposa dues vegades la població del 

país. Les instantànies de Quim Giró 
mostren els turistes amb 

els ulls de la càmera. En el seu rostre hi 
veiem luxúria, avorriment, nostàlgia, 

capteniment en marxar, diversió, 
tendresa... Per damunt de les 

diferències culturals, allò que veiem són 
homes, dones, nens i nenes amb els 

mateixos problemes i somnis que 
nosaltres.

El fotoperiodista gironí ha capturat 
durant tot l’estiu instants quotidians, 

petites històries de gent anònima. 
Gestos, mirades, els paisatges del 

nostre estiu.

«Les mil cares del turisme» 

No fa falta anar-nos-en a l’altre costat 
del món, a prop nostre hi ha històries 

interessants que val la pena descobrir. 
Són instants robats, moments 

interessants, moments fugaços de vides 
anònimes que potser veuen per primer 

cop el mar o s’enamoren tan lluny de 
casa seva.

2001

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han premiat 
divuit fotògrafs (el 2016 es va 
declarar desert), s’han exposat 
més de sis-centes fotograes en 
més de dues-centes mostres 
en municipis, i en festivals de 
fotograa, locals, nacionals 
i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la seva 
carrera professional. A d’altres, 
els ha donat conança i motivació 
per seguir creant. 

un instant aturat entre les cantonades d’un 
paper foto-gràc. I és que Artalejo porta el 

moviment de la fotograa: ja no es tracta 
de captar un instant, d’aturar el moment; 

passem ara a reectir el moviment, a 
omplir la pàgina de dinamisme i vitalitat. 

Llum i color acompanyen la nocturnitat 
d’aquestes fotos, però són llums i colors 
reals els que tenyeixen els escenaris on 

han estat preses aquestes fotograes: la 
música, l’òpera, la dansa... són, 
parafrasejant Gil de Biedma, les 

autèntiques dimensions del teatre que és 
la vida mateixa.

Amb aquestes fotograes es trenca el 
principi que la fotogra-

a és la captació d’un moment, 

Martí Artalejo ens porta la vitalitat salvatge 
de la John Spencer Blues Explotions, 

autèntic dinamitzador de la música blues 
en els darrers temps; però al costat hi 

plasma la perenne joventut d’un clàssic 
com John Mayall, pare del blues modern, 

un blanc que transpira negritud, o el 
classicisme de les òperes de Mozart o les 

mans temptadores d’una ballarina de la 
dansa del ventre...

«3000 ºK» 

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han 
premiat divuit fotògrafs (el 2016 
es va declarar desert), s’han 
exposat més de sis-centes foto-
graes en més de dues-centes 
mostres en municipis, i en 
festivals de fotograa, locals, 
nacionals i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la 
seva carrera professional. A 
d’altres, els ha donat conança 
i motivació per seguir creant. 

Exposició 

 Espai 2  CASA DE LA PARAULA
12 h2

Dissabte

Joves Fotògraf(e)s

Casa de la Paraula
De l’01.04.22 a l’01.05.22
Entrada gratuïta

Vint anys de Joves Fotògraf(e)s 
Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha presentat la retrospectiva 
«Vint anys de Joves Fotògraf(e)s», una exposició que 
commemora el vintè aniversari del premi. La mostra, 
organitzada conjuntament per INSPAI, Centre de la 
Imatge, i l’Oficina de Difusió, forma part del programa 
Exposicions Itinerants de la Diputació, de manera que 
es podrà veure a diferents municipis de la demarcació. 
El Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya forma part de 
l’àmbit de promoció de la fotografia contemporània i 
és un dels projectes culturals consolidats de la Diputa-
ció de Girona. Va ser creat per INSPAI l’any 2001 amb la 
voluntat d’impulsar la fotografia artística i documental, 
i, alhora, donar suport a la creació i estimular els fotò-
grafs a desenvolupar projectes.

Inauguració

ABRIL
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ABRIL

Club de lectura infantil

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18.30 h

Vango
de Timothée de Fombelle
Club de lectura infantil  
Majúscules

4
Dilluns

Per als membres del club
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Minicontes 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

Contes  
amb valors
amb Teatrem

6
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Entre visillos
de Carmen Martín Gaite
Club de lectura feminista  
Hora Violeta

6
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Cinema infantil

AUDITORI
18 h

Bon dia, món!
CineXic

10
Diumenge

Hi col·labora:  
Òmnium Cultural
A partir de 5 anys
Gratuït / Cal reserva prèvia 

Música

AUDITORI
18 h

Concert de  
Divendres Sant
Cobla La Flama de Farners

15
Divendres

Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat

Cinema 

AUDITORI
19 h

Cicle Gaudí

16
Dissabte

Preu entrada: 
general 4,5 € 
descompte 3 €
a www.culturascf.cat
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ABRIL

Música

MESURES PL. FARNERS
23.30 h

Cantada de  
Caramelles  
a les Mesures

16
Dissabte

Activitat gratuïta

Patrimoni

DIVERSOS ESPAIS
a partir de les 11 h

Cercavila i cantada 
de caramelles
acompanyats per la cobla  
La Flama de Farners

Horari de la cercavila amb 
els Cantaires de Farners i la 
cobla La Flama de Farners:

11 h, plaça Sant Sebastià; 
11.30 h, plaça Firal; 12 h, resi-
dència geriàtrica; 12.45 h,  
plaça Farners; 13.30 h,  
Auditori.

A les 12 h, sardanes a la plaça 
Farners amb la cobla La 
Flama de Farners. A la mitja 
part, els gegants de Santa 
Coloma de Farners faran 
entrega de la mona de Pas-
qua al seu fillol Bartomeu, 
gegant de Tordera.

A la 13.30 h, tradicional 
cantada de caramelles a 
l’Auditori

17
Diumenge

Activitat gratuïta

Patrimoni

ERMITA DE FARNERS
8 h

Festa del  
Cor a Farners
Caramelles 2022
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 ce-
lebra una missa a l’ermita en 
record dels coristes difunts 
i el Cor de Farners canta els 
goigs a la Verge. Tot seguit 
es fan jocs de cucanya i in-
fantils, 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 caramelles, el 
dimarts de Pasqua i el cap 
de setmana anterior, a dife-
rents espais de la ciutat.

19
Dimarts

Activitat gratuïta
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ABRIL

Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

El drac del riu
amb Eva González

21
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre 

AUDITORI
18 h

Valentina  
Quàntica
Cia. Anna Roca

17
Diumenge

Hi col·labora: Sol Solet-Rialles
Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat

Música 

AUDITORI
19.30 h

Germà Negre
Actes de la diada  
de Sant Jordi

23
Dissabte

Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat
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ABRIL

Exposició 

 Espai 1  CASA DE LA PARAULA
18.30 h23

Dissabte

Tresors d’en  
Serrallonga

Casa de la Paraula
Del 23.04.22 al 19.06.22
Entrada gratuïta Comissari: Ricard Dilmé

Literatura, teatre, llibres d’història, còmics, poesia, 
romanços, cromos, contes infantils, art, pel·lícules, 
paisatges ... La millor col·lecció per a conèixer com ha 
transcendit la figura del bandoler de les Guilleries al 
llarg dels temps. I amb activitats paral·leles al llarg de 
dos mesos: conferència comestible, sessions de cine-
ma, música de bandolers, berenar infantil i una excur-
sió per a trepitjar el territori Serrallonga. Per a descobrir 
tots els tresors d’en Serrallonga.

Inauguració

Música

PARC SANT SALVADOR
al matí

50è Aplec  
de la Sardana
Cobles: 
La Flama de Farners 
Reus Jove  
Baix Empordà

Santa Coloma té una llarga 
trajectòria sardanista que 
ha donat lloc a l’aparició de 
nombroses cobles (alguna 
de les quals encara activa 
actualment) i compositors. 
Puntualment, el darrer 
diumenge d’abril de cada 
any Santa Coloma celebra el 
seu Aplec de la Sardana. Té 
lloc al magnífic parc de Sant 
Salvador, un espai de pas-
sejada i d’esbarjo de molts 
colomencs, i punt d’inici de 
nombroses rutes a peu i en 
bicicleta de muntanya o de 
passeig.

24
Diumenge

Activitat gratuïta
En cas de mal temps,  
al pavelló de La Nòria 
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ABRIL

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

A l’horitzó
d’Hernán Díaz
Club de Lectors i Llegidors

27
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Exposició 

 Espai 3  CASA DE LA PARAULA
12 h30

Dissabte

60 anys de lluita  
i compromís

Casa de la Paraula
Del 30.04.22 al 15.05.22
Entrada gratuïta

Òmnium Cultural

Del 30 d’abril al 15 de maig, la Casa de la Paraula acolli-
rà l’exposició 60 anys de lluita i compromís, produïda 
per Òmnium Cultural per commemorar l’aniversari de 
l’entitat nascuda el 1961, en un moment històric marcat 
per la censura i la persecució de la cultura catalana.

L’objectiu, en aquell moment, era defensar i promou-
re la llengua i modernitzar la cultura catalana davant 
la persecució franquista i, des d’aleshores, ha seguit 
treballant en la defensa de la llengua i la cultura ca-
talanes, la cohesió social com a eix vertebrador de la 
societat i els drets i les llibertats de la ciutadania.

Inauguració

Música

AUDITORI
18.30 h

Maria Helena  
Tolosa
Presentació del nou disc

24
Diumenge

 
Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat
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MAIG EXPOSICIONS
JOVES  
FOTÒGRAF(E)S
Vint anys de  
Joves Fotògraf(e)s
Diputació de Girona

(Amer, 1971)
Tonyi Mateos

«Les veus de les dones. 

A l’Amèrica Central i del Sud, molts 
processos de transformació social, 

econòmica, política i cultural han topat 
amb pressions sobretot econòmiques i 

també polítiques insalvables, que han 
tingut en la gent —els homes, les dones

El Salvador» 

Tonyi Mateos presenta una exposició 
per reexionar. Si dures són les imatges 
que veiem, més difícil encara devia ser 
prendre aquestes instantànies. A voltes 
tots plegats ens amaguem en una falsa 
autosolidaritat que fa que ens ocupem 
de mons llunyans i abandonats com la 
manera més encertada de sentir-se bé 

amb un mateix. 

 i els infants del país (en aquest cas, El 
Salvador)— les princi-pals víctimes 

innocents. Aquestes imatges són dures, 
però contenen una elevada dosi de 

poètica que fan que no perdem 
l’esperança, i que siguin tanmateix una 

nota de reexió, necessària per mantenir 
intactes aquestes esperances en les 
coses que no han deixat mai de ser 

justes. 

2006

(Girona, 1976)
Pere de Prada 

«Viatge a l’illa de Menorca» 

Captar un paisatge és captar-ne la 
llum, el perl, la perspectiva... 

Menorca és terra de colors envoltada 
per una costa esquerpa coronada per 
llunyans i diminuts fars. Pere de Prada 

ha aconseguit copsar-ho amb 
precisió.

El paisatge que ens envolta és 
l’element escollit per Pere de Prada 
per presentar la seva obra. I aquest 

paisatge no és altre que l’evocador i a 
voltes idíl·lic entorn de Menorca.

2005

(Salt, 1968)
Martí Artalejo

2004

(Salt, 1967)
Eloi Bautista 

És un llarg, difícil i pacient treball el 
que hi ha al darrere de les fotograes 

d’Eloi Bautista. Dins el camp de la 
fotograa, la dedicació a la natura 

ocupa un apartat especíc, no només 
per la temàtica sinó sobretot per la 

complexitat tècnica que el treball 
implica. Si la fotograa és la captació 

de moments, aquest principi queda 
plenament visualitzat en aquesta sèrie 

de fotograes que segueixen.

En la natura molts moments són 
irrepetibles, o en la seva quotidianitat 

ens resulten totalment desconeguts 
per la impossibilitat de captar-los. Les 

fotograes d’Eloi Bautista ens apropen 
a molts d’aquests moments i ens els 
ofereixen de manera permanent amb 

unes imatges que perviuran més enllà. 
Resulta evident que la tècnica del 

fotògraf en aquest cas és més que 
notable. Potser caldria destacar 

encara més la seva paciència, tot i 
que potser la paciència és també una 

tècnica fotogràca.

«Fauna i ora» 

 

2003

Rafel Bosch
(Girona, 1963)

de la llum. 

«Ombres» és donar volum a la fotograa, 
dotar-la de la tercera dimensió. Són 

fotograes intemporals i efímeres a la 
vegada. Sempre hi són, tènues, brillants, 

obscures... 

«Ombres» és la projecció 

Aquesta primera part només compta 
amb imatges de la catedral de Girona. 

Veient el resultat obtingut,  es va ampliar 
la col·lecció amb fotograes fetes en 

diversos viatges i també fetes 
expressament per a aquesta nova idea. 

«Ombres» 

El projecte «Ombres» neix amb motiu de 
la il·lustració d’unes cartes d’un 

restaurant de Girona. 

2002

Maria del Mar 
de Ribot 
(Girona, 1976)

«Invitació a la dansa» 

Una foto és el fruit d’un joc de seducció 
entre un objecte i el fotògraf que 

observa. L’objecte atrau i captiva 
mostrant, en un instant i un angle, la 
seva màxima esplendor. Llavors, en 

aquest punt, el fotògraf, fascinat, prem 
el botó. I això succeeix també amb els 

objectes quotidians, quan de sobte ens 
sorprenen i se’ns mostren diferents. I és 

aquí quan comença la dansa, buscant 
el punt culminant d’aquesta bellesa que 

hem començat a endevinar. Una 
ampolla transforma el plàstic en un 
mirall de mil llums, un piló de sorra 

d’una obra en una duna de desert...

Aquestes fotos són el fruit d’algunes 
d’aquestes danses que, a vegades, un 

mateix objecte proposa. A Londres, a 
Zahara, a Girona...

2002

(Madrid, 1965)

Amapola Punk 
(Javier Marroquín)

«Panamericana» 

Amapola Punk és el pseudònim 
d’aquest madrileny que es perd pel 

món amb bitllet de tornada.

D’ació fotogràca desenvolupada 
als Balcans, apresa amb les lliçons 
d’amics i amigues, i millorada amb 

moltes ganes, ha arribat a la 
satisfacció de poder ensenyar el 

resultat d’una experiència concreta. 

Passant de tipismes i de tòpics, s’ha 
passejat per carrers, places i mercats 

esperant una mirada o un gest que 
pogués atrapar per 

sempre.

L’experiència d’aquest inquiet viatger 
i escriptor té gust de pols i fa olor de 

suat. Després de travessar mig 
continent americà al llarg d’un any, 

es guarda el que ha sentit però 
ensenya part del que ha captat.

Aquestes fotos ens expliquen coses 
que no es poden veure amb 

sabates noves.

2001

Quim Giró 
(Borrassà, 1968)

Més de dotze milions de turistes visiten 
cada any les nostres comarques, en 

especial la costa gironina. Aquesta xifra 
suposa dues vegades la població del 

país. Les instantànies de Quim Giró 
mostren els turistes amb 

els ulls de la càmera. En el seu rostre hi 
veiem luxúria, avorriment, nostàlgia, 

capteniment en marxar, diversió, 
tendresa... Per damunt de les 

diferències culturals, allò que veiem són 
homes, dones, nens i nenes amb els 

mateixos problemes i somnis que 
nosaltres.

El fotoperiodista gironí ha capturat 
durant tot l’estiu instants quotidians, 

petites històries de gent anònima. 
Gestos, mirades, els paisatges del 

nostre estiu.

«Les mil cares del turisme» 

No fa falta anar-nos-en a l’altre costat 
del món, a prop nostre hi ha històries 

interessants que val la pena descobrir. 
Són instants robats, moments 

interessants, moments fugaços de vides 
anònimes que potser veuen per primer 

cop el mar o s’enamoren tan lluny de 
casa seva.

2001

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han premiat 
divuit fotògrafs (el 2016 es va 
declarar desert), s’han exposat 
més de sis-centes fotograes en 
més de dues-centes mostres 
en municipis, i en festivals de 
fotograa, locals, nacionals 
i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la seva 
carrera professional. A d’altres, 
els ha donat conança i motivació 
per seguir creant. 

un instant aturat entre les cantonades d’un 
paper foto-gràc. I és que Artalejo porta el 

moviment de la fotograa: ja no es tracta 
de captar un instant, d’aturar el moment; 

passem ara a reectir el moviment, a 
omplir la pàgina de dinamisme i vitalitat. 

Llum i color acompanyen la nocturnitat 
d’aquestes fotos, però són llums i colors 
reals els que tenyeixen els escenaris on 

han estat preses aquestes fotograes: la 
música, l’òpera, la dansa... són, 
parafrasejant Gil de Biedma, les 

autèntiques dimensions del teatre que és 
la vida mateixa.

Amb aquestes fotograes es trenca el 
principi que la fotogra-

a és la captació d’un moment, 

Martí Artalejo ens porta la vitalitat salvatge 
de la John Spencer Blues Explotions, 

autèntic dinamitzador de la música blues 
en els darrers temps; però al costat hi 

plasma la perenne joventut d’un clàssic 
com John Mayall, pare del blues modern, 

un blanc que transpira negritud, o el 
classicisme de les òperes de Mozart o les 

mans temptadores d’una ballarina de la 
dansa del ventre...

«3000 ºK» 

El Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya va ser creat per 

INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, l’any 2001 

amb la voluntat d’impulsar la 
fotograa artística i documental,

 i, alhora, donar suport a la 
creació i estimular els fotògrafs 

i fotògrafes a desenvolupar 
projectes, així com promoure 

l’obra d’aquests creadors.

D’acord amb el que estableix la 
convocatòria del Premi, INSPAI 

programa una exposició amb 
les imatges del projecte 

guanyador i n’edita un catàleg.
 

La mostra es presenta a la 
Casa de Cultura de la Diputació 

de Girona i posteriorment 
s’integra dins el programa 

d’exposicions itinerants de la 
Diputació, per oferir-la a tots 

aquells municipis gironins que 
la sol·licitin.

També s’exposa en certàmens 
i festivals fotogràcs, com ara 
el Festival Off, a Perpinyà; 
l’Imaginària, a Castelló de la 
Plana; la Biennal Olot Fotograa, 
i el Festival Mirades, a Torroella 
de Montgrí, entre d’altres. Al 
mateix temps, l’exposició es 
pot veure al lloc web d’INSPAI.

L’edició d’enguany commemora 
el vintè aniversari del projecte. 
Durant aquests anys s’han 
premiat divuit fotògrafs (el 2016 
es va declarar desert), s’han 
exposat més de sis-centes foto-
graes en més de dues-centes 
mostres en municipis, i en 
festivals de fotograa, locals, 
nacionals i internacionals. 

Per a alguns dels fotògrafs 
premiats, el reconeixement ha 
suposat un gran impuls en la 
seva carrera professional. A 
d’altres, els ha donat conança 
i motivació per seguir creant. 

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 2  De l’01.04.22 a l’01.05.22

Tresors d’en  
Serrallonga

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 23.04.22 al 19.06.22

60 anys de lluita  
i compromís
Òmnium Cultural

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 3  Del 30.04.22 al 15.05.22



28

Minicontes 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

Els amics  
d’en Perico
amb Carmina Rabassedes

4
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

El club de la  
buena estrella
d’Amy Tan
Club de lectura feminista  
Hora Violeta

4
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Xerrada

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18.30 h

2022, Any interna- 
cional del vidre.  
El seu passat, pre-
sent i futur preve-
nint residus
 A càrrec d’Esther Peñarrubia

5
Dijous

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Cinema infantil

AUDITORI
18 h

La meva setmana 
extraordinària amb 
la Tess
CineXic

8
Diumenge

Hi col·labora:  
Òmnium Cultural
A partir de 8 anys
Gratuït / Cal reserva prèvia 

MAIG

Patrimoni i cultura 

DIVERSOS ESPAIS
Durant tot el dia

Mercat de les  
herbes de la  
ratafia i Concurs  
i exposició de flors

7/8
Dissabte / Diumenge

Del 07.05.22 al 08.05.22
Més informació:  
www.ratafia.cat
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MAIG

Cinema 

AUDITORI
19 h

Cicle Gaudí

14
Dissabte

Preu entrada: 
general 4,5 € 
descompte 3 €
a www.culturascf.cat

Patrimoni i cultura 

DIVERSOS ESPAIS
Durant tot el dia

Festa de  
la Revolta
El segon cap de setmana 
de maig se celebra la festa 
de la revolta dels Segadors 
per commemorar els fets 
històrics que van succeir a la 
comarca. L’esdeveniment es 
realitza a la plaça de la ciutat, 
la plaça Farners, on trobareu 
campaments dels segadors i 
dels tercios.

Durant la jornada podreu 
gaudir de xerrades, exposici-
ons, visites guiades teatra-
litzades, mostres de cultura 
popular, jocs i espectacles per 
als menuts, concerts, parades 
de productes tradicionals i de 
proximitat, un sopar popular i 
trabucaires.

13/14/15

Del 13.05.22 al 15.05.22
Més informació:  
www.lasega1640.cat

Teatre 

AUDITORI
18 h

Adeu, Peter Pan
Cia. Festuc Teatre

15
Diumenge

Hi col·labora: Sol Solet-Rialles
Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat

Cafè filosòfic

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Cafè filosòfic
amb Josep M. Carbó

16
Dilluns

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat
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MAIG

Patrimoni i cultura 

FARNERS / PL. FARNERS
10.30 h / 18 h

Aplec de  
Farners
Sardanes amb la cobla  
La Flama de Farners

29
Diumenge

Activitat gratuïta

Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Contes que  
bateguen
amb La Senyoreta

26
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Cinco horas  
con Mario
de Miguel Delibes
Club de Lectors i Llegidors

25
Dimecres

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Hora del conte

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

La casa de la Mei / 
Mei’s house
amb la Minúscula
Hora de conte català - anglès

24
Dimarts

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta
Aforament limitat 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Teatre

AUDITORI
19 h

Solitud  
a Stromboli
Rosa Delor  
i Núria Casado Gual

21
Dissabte

Entrades: des de 5 €
a www.culturascf.cat
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JUNY EXPOSICIONS

Manel Bayo
Contra natura
“Exposicions Viatgeres”  
DDGI

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 23.06.22 al 04.09.22

Tresors d’en  
Serrallonga

Casa de la Paraula
Entrada gratuïta

 Espai 1  Del 23.04.22 al 19.06.22
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JUNY

Música

AUDITORI
19 h

Da Capo Strings, 
Tocs d’Acord  
i Musivalentes. 
Concert de conjunts 
instrumentals
EMM Josep Carbó

16
Dijous

Cal inscripció prèvia

Hora del conte 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
17.30 h

Contes amb patinet 
(sobre la mobilitat 
sostenible)
H6 Clown

9
Dijous

Per a infants a partir de 4 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Minicontes 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
10 h

A la voreta  
del mar
Companyia Patawa

8
Dimecres

Per a infants de 0 a 3 anys
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Xerrada

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18.30 h

Novel·les gràfiques  
(i una mica de cò-
mics). Altres mane-
res de llegir
A càrrec de Joan Casalprim

16
Dijous

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat

Música

AUDITORI
19 h

Vent Allegretto i 
Cobla Bufantant. 
Concert de conjunts 
instrumentals
EMM Josep Carbó

17
Divendres

Cal inscripció prèvia

Cafè filosòfic

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

Els beneficis  
de la violència
amb Josep M. Carbó

20
Dilluns

Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat
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Música

AUDITORI
19 h

Concert  
d’instrumentistes
EMM Josep Carbó

22
Dimecres

Cal inscripció prèvia

Música

AUDITORI
19 h

Concert de les  
corals Pizzicato  
i Decantus
EMM Josep Carbó

20
Dilluns

Cal inscripció prèvia

Música

AUDITORI
19 h

Concert de les  
corals VeudeMel, 
Picaveu i dTuaTo
EMM Josep Carbó

21
Dimarts

Cal inscripció prèvia

Cinema 

AUDITORI
19 h

Cicle Gaudí

25
Dissabte

Preu entrada: 
general 4,5 € 
descompte 3 €
a www.culturascf.cat

JUNY

Club de lectura 

BIBLIOTECA J. VINYOLI
18 h

El far
de Maria Carme Roca 
(autora convidada)
Espai d’Autors -  
Espai Pere Bassols

29
Dimecres

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia:
Tel. 972 84 01 21 
biblioteca@scf.cat
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JUNY

Exposició 

  Espai 1  CASA DE LA PARAULA
Migdia25

Dissabte

Manel Bayo

Casa de la Paraula
Del 23.06.22 al 04.09.22
Entrada gratuïta

Contra natura 
Guanyador de la 17a convocatòria  
“Exposicions Viatgeres” de la DDGI

L’artista contemporani d’arrel conceptual Manel Bayo 
(Salt, 1966) és el guanyador de la dissetena convo-
catòria del programa Exposicions Viatgeres amb el 
projecte «Contra natura». Segons l’artista, hi ha dues 
maneres d’entendre la pràctica artística. La primera i 
més estesa té una finalitat estètica o comunicativa, i 
és fruit de la voluntat de generar idees i emocions o bé 
de compartir una visió particular del món. La segona 
és molt més perversa i recargolada. Les peces que es 
creen sota aquesta visió són difícils de destriar de les 
més convencionals del primer grup, per una senzilla 
raó: a l’art d’aquest segon grup li encanta disfressar-se 
d’anodina expressió artística del primer grup.

Inauguració
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www.culturascf.cat

Santa Coloma de Farners

Venda d’entrades 
La majoria d’actes culturals de la ciutat són gratuïts. Només són 
de pagament els espectacles 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 cultura.

www.culturascf.cat

També es venen entrades una hora abans de l’inici  
dels espectacles al mateix Auditori Municipal

Auditori Municipal
c/ Malva, 53
17430 Santa Coloma de Farners

Descomptes
Si en teniu l’oportunitat, aprofiteu els descomptes 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, alumnes  
de l’Escola Municipal de Música Josep Carbó,  
Escola d’Adults i Socis d’Òmnium.

Descomptes del 20% per a joves de 13 a 30 anys,  
aturats i discapacitats.

Descomptes del 25% per a tots els espectacles  
per a jubilats i entrada familiar.  

 
Si voleu estar al dia de les novetats i actualitzacions 
d’espectacles entreu al web i apunteu-vos a la  
newsletter per rebre totes les novetats culturals.

També podeu estar informats de les novetats  
a traves de les xarxes socials Twitter i Instagram.

@culturascf


