Programació de la 33a Festa de la Ratafia
Divendres, 31 d’octubre de 2014
A les 22.30h, a l’Eixida de Can Pinxo, tindrà lloc la primera fase del 33è Concurs de la Ratafia
per escollir les millors ratafies d’entre totes les participants (activitat oberta al públic).
Només 10 ratafies passaran a la final, que es farà en el transcurs del sopar popular de la ratafia
del dia 7 de novembre.

Dijous, 6 de novembre de 2014
A les 19h, a la Casa de la Paraula, inauguració de l’exposició “Santa Coloma de Farners i Joan
Vinyoli”, i tot seguit conferència inaugural “Estiueig i literatura”, a càrrec de Narcís Figueras,
professor de la UOC. Organitzen: Ajuntament de Santa Coloma Farners, Arxiu Comarcal i Consell
Comarcal de la Selva
A les 21h, a la plaça d’Artur Prat, de Can Malladó, recollida del penó de la Festa i del llibre
sagrat de la ratafia a casa del custodi (guanyadora ratafia local 2013) i acompanyament en
processó fins a la Vela de la Ratafia.
A les 21.30h, a la plaça Farners, litúrgia d’inici de la Festa, brindis col·lectiu amb ratafia i inici de
la cercavila de la ratafia, acompanyats pels Trabucaires d’en Serrallonga, els Grallers de Santa
Coloma, els gegants Sol i Serena i l’Àguila de Sant Pere Cercada.
A les 22.30h, a la Vela de la Ratafia, actuació del grup Montreal 76, que presenta el seu primer
disc. Són en Pau Marquès (Umpah-pah), Xevi Quiño (Le Croupier), Enric Fluvià (Pepper Pots),
Carles Serras (Sr. Mit), Pau Boïgues (Pulpopop) i Elena Montané (Kumbes del Mambo).

Divendres, 7 de novembre 2014
A les 19.30h, a la Biblioteca Joan Vinyoli, xerrada a càrrec de Carles Figueras: “Expedició al
Baltoro (Pakistan)”. Organitza: Centre Excursionista Farners.
A les 21h, a la Vela de la Ratafia, sopar popular de la ratafia. En el transcurs del sopar, el jurat
expert triarà les ratafies guanyadores del 33è Concurs de la Ratafia, que rebran el premi en la
cerimònia que es farà després del sopar. Primer premi gentilesa de Petroselva. En finalitzar, tindrà
lloc l’acte de nomenament de nous confrares i del confrare d’honor, títol que serà atorgat al Sr.
Marcel·lí Virgili, del programa “Versió RAC1”.
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A continuació, actuació del guionista i humorista de l’APM de TV3 i de RAC1, Peyu. Per
finalitzar la nit, demostració i degustació de còctels fets amb Ratafia Terrània a càrrec de Mariona
Vilanova, del Nykteri’s Cocktail Bar, de Girona, amb ambientació de música selecta de Dj Dr. Joan
(R&B, soul i jazz).
Menú del sopar: fideuada, carn a la brasa, postres amb ratafia de la pastisseria Gasela, pa, aigua, vi, cava,
cafè i ratafia. El sopar serà servit per la Colla Gegantera. Els tiquets són numerats i es venen a: Can Net,
Llibreria Butinyà, Papereria Roger i Pastisseria la Gasela. Preu: 15 €

A les 23h, al Keops, nit de festa. I us convidem a un xopet de ratafia!

Dissabte, 8 de novembre de 2014
Durant tot el dia, fira de productes artesans i de proximitat a la plaça Farners i a la plaça
Firal.
A la Vela de la Ratafia de la plaça Farners trobareu totes les ratafies de Catalunya. Com a
novetat d’enguany podreu adquirir la triologia de ratafies 1842 de Santa Coloma (Clàssica, Nou
Verda i Vuit Porrons).
Al Ratafiàrium, a la plaça del Firal, venda i demostració de productes elaborats amb ratafia: coca,
pa, melmelada, iogurt, infusió de ratafia...
A la Casa de la Paraula, exposició de les ratafies participants al 33è Concurs de la Ratafia.
També es podrà veure un recull de textos literaris que contenen la paraula ratafia i l’exposició “Els
colors de la ratafia”.
Durant tot el dia, a la plaça de les Peixateries Velles, “Jocs de Taula”. Es tracta d'un espai que
permet als visitants aprendre i jugar a diferents jocs com: els castells Gecco i Trígonos, Carroms...
Organitza: Cannet.Jocs
A la Vela de la Ratafia, mostra de destil·lació d'aiguardent per part de la gent de la comarca del
Priorat. El Centre Excursionista Farners vendrà el got col·leccionable per beure ratafia
corresponent a l’edició d’enguany.
També es podran adquirir reproduccions úniques del cartell de la 33a Festa de l’artista
Mariadiamantes. Aquests cartells són serigrafiats, estampats a mà i signats, i de venda exclusiva
només a la parada de la Confraria de la Ratafia.
A les 9h, caminada fins a Farners i esmorzar de forquilla amb productes fets amb ratafia a
l’esplanada de l’ermita. Organitza: Camina i Esmorza. Reserves: 607 522 264
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A les 10.15h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, presentació de diversos productes fets amb estèvia,
a càrrec d’Stevia Osona.
A les 10:30h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners lectura dels textos amb ratafia dels
alumnes del cicle superior de les escoles de Santa Coloma.
A les 11h, a la Casa de la Paraula, presentació del llibre i l’exposició “Els colors de la ratafia”,
de la colomenca Anna Selga. Tot seguit tindrà lloc la xerrada inaugural a càrrec de Joan Vallès,
doctor en farmàcia i investigador en botànica.
A la mateixa hora, davant l’Ajuntament, ruta guiada per l’Univers de la Ratafia per descobrir els
secrets d’aquesta beguda i conèixer l’especial relació amb Santa Coloma de Farners. Inscripcions
i més informació: ruta@confrariaratafia.cat, tel. 657 52 14 45
També, al Ratafiàrium de la plaça Firal, demostració de productes de pastisseria amb ratafia, a
càrrec de Noel Pastisser.
A les 11.30h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners, taller de com fer ratafia, a càrrec de
Lluís Carreras.
Tot seguit, actuació del grup Jazzcat, música “jazz a la catalana”, que presenten el seu primer
disc. Components: Xavi Torrent (flabiol i tamborí), Jesús Torrent (guitarra), Manel Fortià
(contrabaix) i Andreu Vilar (bateria).
A les 12h, a la Casa de la Paraula, lectura de contes per a nens i nenes dels Follets de
Penjacans. Organitza: Fòrum Arrels.
A la mateixa hora, al Ratafiàrium de la plaça Firal, taller de cuina amb ratafia, a càrrec d’Agar.
A les 16h, a l’escenari de les mesures de la plaça Farners, lliurament de premis del concurs
d'aparadors, a càrrec de l'Associació de Comerciants.
A partir d’aquesta hora, a la plaça Firal, circuit de ponis. Organitza: Club Hípic Natura a Cavall. A
la Ferreteria Feliu (c. Frederic Clascar, 7), demostració d’eines de tall i forja, i davant de la
Pastisseria Trias (carrer Centre, 45), demostració d’elaboració de neules artesanes.
A la plaça de les Peixateries velles i durant tota la tarda, “Jocs de Taula”. Es tracta d'un espai que
permet als visitants aprendre i jugar a diferents jocs com: els castells Gecco, Trígonos i l'X-Wings,
Carroms... Organtiza: Cannet.Jocs
A les 16.15h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, elaboració de melmelada de figues i ratafia, a càrrec
de la Fundació Emys.
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A les 16.30h, a la plaça de la Pau, plantada de gegants amb 7 colles convidades (Montblanc,
Nucli antic de Barcelona, Ribes de Freser, Bescanó, la Cellera de Ter, Cassà de la Selva i Santa
Coloma). Tot seguit, inici de la cercavila. Recorregut: Malva, Sant Sebastià, Noguer, plaça Firal,
Anselm Clavé, Carós, i plantada al carrer Clascar. Continuarà pel carrer Hospital, plaça Bisbe
Gotmar, Pare Lluís Rodés, passeig Sant Salvador, Moragas i fins arribar a la plaça de la Pau, on
es farà el ball final amb totes les colles.
A les 17h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners concert ball a càrrec del grup
Ratafia, que combina música basca, tocada amb trikitixa (l’acordió diatònic local) i música
catalana, tocada amb l’acordió diatònic d’aquí.
A les 17.15h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, presentació i degustació de la Infusió de Ratafia
1842, de Santa Coloma de Farners, i altres, a càrrec de Josep Mascarós, de l’empresa Tegust, i
Pilar Comas, directora del Parc de les Olors.
A les 18h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners, concert de diferents combos l’Escola
Municipal de Música Josep Carbó.
A les 18.15h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, demostració de pastisseria amb el croissant de
ratafia, a càrrec d’Abraham Balaguer, de l’empresa Sweets.
A les 19h, al local de la Sega 1640, concert del grup la Puça Diatònica (Folk&Celtic).
A les 20h, a la plaça de la Pau, ball de diables i espectacle de foc amb els Diables d’en Pere
Botero.
A les 23h, al pavelló de la Nòria, Ball de la Ratafia amb els grups: Dr. Freud, Senior i el Cor
Brutal, La Iaia XXL i La Jet Set (entrada gratuïta).

Diumenge, 9 de novembre 2014
Durant tot el dia, fira de productes artesans i de proximitat a la plaça Farners i la plaça Firal.
A la Vela de la Ratafia de la plaça Farners trobareu totes les ratafies de Catalunya. Com a novetat
d’enguany podreu adquirir la triologia de ratafies 1842, de Santa Coloma (Clàssica, Nou Verda i
Vuit Porrons).
Al Ratafiàrium, a la plaça Firal, venda i demostració de productes elaborats amb ratafia: coca, pa,
melmelada, iogurt, infusió de ratafia...
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A la Casa de la Paraula, exposició de les ratafies participants al 33è Concurs de la Ratafia. També
es podrà veure un recull de textos literaris que contenen la paraula ratafia i l’exposició “Els colors
de la ratafia”.
Durant tot el dia, a la plaça de les Peixateries velles, “Jocs de Taula”. Es tracta d'un espai que
permet als visitants aprendre i jugar a diferents jocs com: els castells Gecco i Trígonos, Carroms...
Organtiza: Cannet.Jocs
A la Vela de la Ratafia, mostra de destil·lació d'aiguardent per part de la gent de la comarca del
Priorat. El Centre Excursionista Farners vendrà el got col·leccionable per beure ratafia
corresponent a l’edició d’enguany.
També es podran adquirir reproduccions úniques del cartell de la 33a Festa de l’artista
Mariadiamantes. Aquests cartells són serigrafiats, estampats a mà i signats, i de venda exclusiva
només a la parada de la Confraria de la Ratafia.
Al matí, al parc de Sant Salvador, III Cursa de Muntanya de la Ratafia. Una cursa de 26 km
(sortida a les 9h) i una altra d'11 km (sortida a les 9.30h). Trobareu més informació a
http://olimpicfarners.wix.com/cursamuntanyaratafia
A les 9h, caminada fins a Farners i esmorzar de forquilla amb productes fets amb ratafia a
l’esplanada de l’ermita. Organitza: Camina i Esmorza. Reserves: 607 522 264
A partir de les 10h, a la pl. del Firal, 19a Trobada de Puntaires. Ho organitza: Puntaires de
Farners. Hi col·laboren: Banc Sabadell, La Caixa, Ajuntament i Trias Galetes-Biscuits SA.
A les 10.15h, trobada de tractoristes amb cercavila pels carrers de la població i exposició de
tractors clàssics a la plaça del Firal.
A les 10.30h, a l’escenari de la plaça Farners, actuació de Dani Jiménez, popular científic de
TV3. Ens oferirà un espectacle divertit i proper, amb experiments explosius i molta diversió.
Tot seguit, presentació dels nous personatges de la Festa de la Ratafia amb la visita dels “Néts de
la iaia ratafiaire” i presentació del nou capgròs, en Nou Verda. A continuació, nomenament
dels petits confrares.
Davant de la Pastisseria Trias (carrer Centre, 45), demostració d’elaboració de neules artesanes.
A la mateixa hora, a la plaça Firal, circuit de ponis. Organitza: Club Hípic Natura a Cavall.
A les 10.45h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, demostració de productes de pastisseria amb ratafia,
a càrrec de Noel Pastisser.
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A les 11h, davant l’Ajuntament, ruta urbana guiada per l’Univers de la Ratafia per descobrir els
secrets d’aquesta beguda i conèixer l’especial relació amb Santa Coloma de Farners. Inscripcions
i més informació: ruta@confrariaratafia.cat, tel. 657 52 14 45
A les 12h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, taller de cuina amb ratafia, a càrrec d’Agar.
A les 13h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners, espectacle “Esperit de Vinyoli”, amb
Sílvia Comas i Sílvia Bel. L’espectacle és un viatge a l’essència poètica de Joan Vinyoli a través
dels seus versos més embriacs, que seran el fil conductor que ens portarà a la taverna de la seva
literatura i als grans temes de l’obra vinyoliana: l’amor, la poètica, el temps, la solitud i la mort. La
veu i la música de Sílvia Comas s’han unit a la veu de Sílvia Bel per compartir plegats l’esperit de
Vinyoli.
A les 16.30h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, presentació i degustació de la Infusió de Ratafia
1842, de Santa Coloma de Faners, i altres, a càrrec de Josep Mascarós, de l’empresa Tegust, i
Pilar Comas, directora del Parc de les Olors.
A les 17h, a l’escenari de les Mesures de la plaça Farners, taller de com fer ratafia a càrrec de
Lluís Carreras.
A les 17.30h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, presentació de diversos productes fets amb estèvia,
a càrrec d’Stevia Osona.
A les 18h, a l’escenari de la plaça Farners, “Emporta’t l’olor de la ratafia a casa”. Taller
d’elaboració de coixins amb l’olor de la ratafia, a càrrec de Carme Bosch, artista experta i
divulgadora dels usos tradicionals de les herbes.
Al Teatre Catalunya, representació de l’obra Iaia, amb Montserrat Carulla. Venda d’entrades:
anticipades 15 € i a taquilla 18 €.
A les 18.15h, al Ratafiàrium de la plaça Firal, demostració de pastisseria amb el croissant de
ratafia, a càrrec d’Abraham Balaguer, de Sweets.
A les 19h, a la plaça Firal, gran Castanyada Popular, organitzada pel Jovent del Poble i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, amb castanyes i vi novell del país. Amb la col·laboració
de Blackbruc.
A les 20h, a la Vela de la Ratafia, litúrgia de despenjada del penó, que es durà a la casa del
custodi (persona guanyadora del premi de millor ratafia local 2014), i tancament la la 33a Festa de
la Ratafia.
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