
Santa Coloma de Farners

Dimarts 23 d’abril
Festa del Cor de Farners
A les 7 del matí: gran descarregada de coets   
per despertar la població.

A tres quarts de 8: sortida de la plaça Farners,  
amb acompanyament de la cobla Flama de Farners.

A les 8: concentració al monument als Cantaires de Farners 
(pont de Sant Salvador) i sortida a peu fins a Farners.

A les 9: missa a l’ermita de Farners en memòria dels 
 coristes difunts. 
 Cant dels goigs de la Verge de Farners

A tres quarts de 10: esmorzar popular. 

A les 11: jocs de cucanya i jocs infantils.

A les 11 i a dos quarts d’1: visita guiada al castell  
i ermita de Farners. 

A dos quarts d’1: cantada del Cor.

A dos quarts de 2: interpretació de dues sardanes  
per la cobla Flama de Farners.

Seguidament, dinar de germanor i 15è Dinar Popular.

A les 5 de la tarda: sardanes  
a càrrec de la cobla Flama de Farners. 
I seguidament continuarà la gresca.

NOTES:
• Visita guiada al castell i ermita de Farners per a grups de màxim 35 persones. 

Inscripció prèvia després de la missa.
• A partir de les 9 del matí, no podreu entrar el cotxe a l’esplanada de Farners. 
• Només es podrà fer foc a les barbacoes.
• Hi haurà servei de begudes.

16è Dinar Popular
Màxim de places:  
200 persones
Venda de tiquets: 
a la Casa de la Paraula
Preu: 15 euros

Dimarts 23 d’abril de 2019

www.scf.cat
Ajuntament SCF

Menú:
Amanida
Arròs
Pollastre
Postres
Aigua
Vi, cava i cafè

caramelles2019
Els Cantaires de Farners

Venda de tiquets d’esmorzar i dinar a la Casa de la Paraula (C/ del Prat, 16):
Matí: de dilluns a dissabte, de 10 a 13.30 h 
Tarda: de dijous a dissabte, de 17 a 20 h

Esmorzar
Popular

Preu: 9 euros

Menú:
Amanida
Botifarra
Xai
Xulla
Pa
Vi, aigua i cafè
Postres

Del 19 al 23 d’abril de 2019



Dilluns 22 d’abril
Cantada de Caramelles pels Cantaires de Farners
A dos quarts d’1 del migdia, a les escales del carrer Lluís Mon

Divendres 19 d’abril
Concert de sardanes 
amb la cobla Flama de Farners
A les 6 de la tarda, a l’Auditori Municipal

Els Cantaires  
de Farners

Dissabte 20 d’abril
Cantada de Caramelles  
pels Cantaires de Farners
A dos quarts de 12 de la nit, a les Mesures de la plaça Farners

 Jorn florit (vals caramelles) Salvador Coll Bonancia
 Sons de Farners (sardana) Albert Font Turon
 Sardana de les monges (sardana) música: Enric Morera, lletra: Àngel Guimerà
 Lola, la tavernera (rumba) música: Josep Bastons, lletra: Carles Casanovas
 Popurri 2019

NOTA: • Després de la cantada hi haurà bunyols i vi dolç per a tothom.

Direcció musical: Josep Masferrer

NOTA:
 • Venda d’entrades a  

Casa de la Paraula i a  
www.casadelaparaula.cat

 Preu: 7€

Diumenge 21 d’abril
Cantada del Cor
 A les 11: plaça Sant Sebastià
 A dos quarts de 12: plaça Firal

A les 12: Residència Geriàtrica
A tres quarts d’1: plaça Farners

Cercavila acompanyada per la cobla Flama de Farners per:  
pl. Sant Sebastià, c. Sant Sebastià, c. Noguer, pl. Firal, c. Clavè,  
c. Lluís Mon, pl. Farners i c. Calau fins a can Bomba

A dos quarts de 12, Els gegants de Santa Coloma 
faran entrega de la “Mona de Pasqua” al seu fillol, en Bartomeu de Tordera.

Sardanes
A les 12 del migdia, a la plaça Farners, a càrrec de  la cobla Flama de Farners

Direcció musical: Josep Masferrer

A dos quarts de 2, a l’Auditori Municipal

 Jorn florit (vals caramelles) Salvador Coll Bonancia
 Sons de Farners (sardana) Albert Font Turon
 Sardana de les monges (sardana) música: Enric Morera, lletra: Àngel Guimerà
 Lola, la tavernera (rumba) música: Josep Bastons, lletra: Carles Casanovas
 Popurri 2019

Gran concert dels 
Cantaires de Farners
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