10a Festa de la Revolta dels Segadors, 375 anys Revoltats!
15, 16 i 17 de maig de 2015 a Santa Coloma de Farners
La desena festa de la Revolta coincideix amb el 375 aniversari de la Revolta i la Guerra dels
Segadors, per celebrar aquest doble aniversari hem preparat tot un seguit d'actes.
Commemorem l'inici de la Revolta dels Segadors a Sta. Coloma de Farners, el dia que els
farnesencs vam dir prou als abusos de Felip IV i el Comte-Duc d'Olivares, el dia que el nostre poble
desafià un exercit, l'espurna que va encendre la revolta.

..............

Divendres 15 de maig, inici de la 10a Festa de la Revolta dels Segadors
A dos quarts de 8 de la tarda, al pati de la Casa de la Paraula, conferència a càrrec de l'historiador
i arxiver tarragoní Manel Güell Junker, sobre la Revolta dels Segadors.
A les 9h del vespre, a la Plaça Farners, trabucada a càrrec dels -Trabucaires d'en Serrallonga-,
tot seguit el pregó de la 10a Festa de la Revolta a càrrec de -la Sega 1640-, cantada dels -Cantaires
de Farners
i el Sopar de la Revolta
Menú:
Amanida catalana, pa amb tomàquet, rostit amb guarnició, postre, vi, aigua i xarrup de moscatell,
preu 13 euros.
Places limitades, Venda de tiquets a: Can Net, Ferreteria Feliu, Bar Sport i Ajuntament.
A dos quarts de 12 de la nit: Projecció del curtmetratge -Temps de Revolta-, protagonitzat per
membres i simpatitzants del casal -la Sega 1640-.
A les 12 de la nit: Concert de versions amb -TU RAI-

........................

Dissabte 16 de maig
Durant tot el dia, a la Plaça Farners:
Mercat d'artesans i tallers (domasser, ferrer, terrissaire, espardenyer..)
Jocs per als menuts amb -Juga Net- i -Set de Cartróvisites guiades amb carruatge a càrrec de -Selva AmuntCampament Segador i campament dels “tercios”
Botiga al carrer a càrrec dels comerciants de SCFarners
Servei de taverna i entrepans a càrrec de -l'associació musical el TronkA dos quarts d'11 del matí: construcció d'un paller al campament Segador
A les 11 del matí plantada de gegants i cercavila amb les colles geganteres de Sta. Coloma de

Farners i Riudarenes.
A les 12 del migdia, al campament segador recreació històrica dels allotjaments a càrrec de .l'Essència Teatre- i -la Sega 1640A dos quarts d'una, actuació castellera
A dos quarts de dues, a les escales de l'església, recreació històrica de l'arribada de la Guàrdia
Reial de Don Felipe de Guevara, a càrrec de -l'Essència Teatre- i -la Sega 1640A les 4 de la tarda 6a Copa Segadors de Bitlles Catalanes, (partida oberta, inscripcions al mateix
lloc)
A les 5 de la tarda ball de bastons amb la -Colla Bastonera Quico SabatéA les 6 de la tarda, a la Plaça Farners, recreació històrica de l'arribada de l'agutzil Montrodon a
càrrec de -l'Essència Teatre- i -la Sega 1640A dos quarts de 7, a la plaça, balls tradicionals participatius a càrrec dels -Randallaires del
RipollèsA les 8 de la tarda, al pati de la Casa de la Paraula, xerrada sobre la Revolta i Guerra dels Segadors
A les 9 del vespre, concert amb -Cesk FreixasA dos quarts d'11 de la nit, toc de Sometent al campanar per alertar de l'arribada dels soldats
A les 11 de la nit, a la Plaça Farners, recreació històrica de la crema de la vila de Sta. Coloma de
Farners, tot seguit el correfoc dels -Diables d'en Pere Botero- ens durà fins el poliesportiu de la
“Noria”
A les 12 de la nit, al poliesportiu de la “Noria” Concert de la Revolta amb:
-BONOBOSi
-BRAMS-

.........................

Diumenge 17 de maig
Durant tot el dia, a la Plaça Farners:
Mercat d'artesans i tallers (domasser, ferrer, terrissaire, espardenyer..)
Jocs pels menuts amb -Parc de Jocs Àlex Rigolvisites guiades amb carruatge a càrrec de -Selva AmuntCampament Segador i campament dels “tercios”
Botiga al carrer a càrrec dels comerciants de SCFarners
Servei de taverna
A les 11 del matí actuació musical infantil a càrrec de -Ricus-

A les 12 del migdia, als campaments, recreació històrica d'una disputa entre els soldats dels
“tercios” i els Segadors
A dos quarts d'una i a les 5 de la tarda, a la Plaça Farners, espectacle de falconeria a càrrec de Acariciant l'aireActes de l'Aplec de la Mare de Déu de Farners
A dos quarts d'11 missa solemne i Sardanes a Farners
A les 6 de la tarda Sardanes a la Plaça Farners amb la cobla -Casenovas..........................

24 de maig a les 9 del matí, al parc de St. Salvador: Duatló -Terra de Segadors- inscripcions al
mateix lloc i a www.terradesegadors.cat

