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El conseller Mascarell inaugura l'Auditori
Municipal de Santa Coloma de Farners
· El conseller també inaugurarà l'ampliació del Jardí
d'Escultures de Palafrugell
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé
i l’alcalde de Santa Coloma de Farners i diputat provincial de Cultura, Antoni Solà, inauguraran
demà dissabte, 28 d’abril, a les 18 hores, l’Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners (Selva).
Prèviament, a les 17.30 hores, el conseller Mascarell visitarà l’ajuntament d’aquest municipi.
L’acte d’inauguració del nou Auditori consistirà en un concert de músics colomencs i de l’Escola
Municipal de Música Josep Carbó.
La reforma de l’auditori ha estat total i ha permès recuperar diversos espais i reubicar-ne d’altres
amb l’objectiu de millorar la comoditat dels espectadors i dels professionals que l’utilitzen.
L’aforament de l’espai és de 280 persones.
El nou equipament es va posar en marxa l’estiu passat amb dues actuacions del cicle “Paraules
Nocturnes”. Des d’aleshores, l’auditori ha estat l’escenari de diversos concerts de l’Escola
Municipal de Música, el concert de Sant Esteve, el concert de Divendres Sant de la Flama de
Farners o una cantada de caramelles dels Cantaires de Farners.

Santa Coloma inaugura dissabte l´auditori
que va posar en marxa l´estiu
L'equipament va patir un incendi fa set anys i s'ha reconstruït amb capacitat per 280
persones

L´alcalde durant la presentació de la primera actuació que es va fer a l´auditori renovat durant l´estiu. diari de
girona

SANTA COLOMA DE FARNERS | E.B./DDG
Santa Coloma de Farners inaugurarà oficialment aquest dissabte el seu auditori municipal, que
es va haver de reconstruir després que l'any 2005 va quedar afectat per un incendi.
L'equipament cultural, però, es va posar en funcionament durant l'estiu passat i pel seu
escenari ja hi van passar els protagonistes de dues actuacions del cicle Paraules Nocturnes i
des de llavors, l'auditori ha estat escenari de diversos concerts de l'Escola Municipal de Música,
el concert de Sant Esteve, el concert de Divendres Sant de la Flama de Farners, entre d'altres.
Durant l'estiu, però, no es va procedir a la inauguració, com va destacar ahir l'alcalde Antoni
Solà (CiU), perquè hi faltaven polir alguns detalls i fins ara, va relatar, no s'havia pogut trobar la
data per poder fer-ne la inauguració oficial. El dissabte es farà l'obertura oficial i l'acte consistirà
en un concert de músics colomencs i de l'Escola Municipal de Música Josep Carbó. L'acte
comptarà amb l'assistència del conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, el
president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé i l'alcalde de Santa Coloma de Farners,
que també és el diputat de Cultura.
El nou auditori municipal no té res a veure amb l'anterior, ja que la remodelació ha estat integral
i compta amb un aforament per a 280 persones, amb sis localitats reservades especialment per
a persones minusvàlides. La reforma també ha permès recuperar diversos espais i reubicar-ne
d'altres buscant la comoditat dels espectadors i dels professionals que l'utilitzen. Les obres de
reconstrucció que s'hi van haver de fer han tingut un cost d'1,7 milions d'euros i han estat
finançades per la Generalitat, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Santa Coloma.
Per tothom és coneguda la tradició musical que hi ha a Santa Coloma de Farners, d'on han
sorgit músics i compositors com Josep Carbó, que fa 25 anys va fundar l'Escola Municipal de
Música i per tot això, des de la Regidoria de Cultura s'ha dissenyat una programació estable.
L'endemà de la inauguració es farà un concert de guitarres clàssiques i l'11 de maig hi actuarà
la jove trompetista, saxofonista i cantant Andrea Motis.
L'alcalde ressalta que "amb aquest equipament, Santa Coloma de Farners fa una aposta clara
per exercir de capital cultural, una marca que es veurà reforçada el proper mes de juny amb la
inauguració de la Casa de la Paraula, el museu de la ciutat". En la remodelada finca de Can
Gironès, que es troba al carrer del Prat, s'hi instal·laran sales d'exposicions permanents
dedicades a artistes locals com ara Josep Beulas, Jesús Vilallonga o Josep Martí i Sabé. I en el
nou equipament també s'hi preveuen realitzar activitats diverses relacionades amb la cultura.

Inauguració oficial de l’Auditori Municipal de Santa Coloma
de Farners
Publicat el 3 maig, 2012

Imatge de l’auditori durant l’acte d’inauguració
El passat dissabte es va fer l’acte d’inauguració de l’Auditori Municipal de Santa Coloma
de Farners, que va presidir el conseller de Cultura Ferran Mascarell, el president de la
Diputació de Girona, Jaume Torramadé i l’alcalde de Santa Coloma i diputat provincial de
Cultura, Antoni Solà.

En motiu de la inauguració, l’auditori es va omplir per seguir aquesta acte i el concert que
van oferir membres de l’Escola de Música Municipal Josep Carbó i músics locals.
El nou equipament es va posar en marxa l’estiu passat amb dues actuacions del cicle
«Paraules Nocturnes». Des d’aleshores, l’auditori ha estat l’escenari de diversos concerts
de l’Escola Municipal de Música, el concert de Sant Esteve, el concert de Divendres Sant
de la Flama de Farners o una cantada de caramelles dels Cantaires de Farners.
Les obres de reconstrucció van tenir un cost d’1.700.000 euros i han estat finançades
per la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. El nou auditori
no té res a veure amb l’anterior ja que la remodelació que s’hi ha fet ha estat
total.L’aforament d’aquest espai és de 280 persones, amb sis localitats reservades per
a persones minusvàlides. La reforma també ha permès recuperar diversos espais i
reubicar-ne d’altres buscant la comoditat dels espectadors i dels professionals que
l’utilitzen.

D’esquerra a dreta Ferran Mascarell, AntoniSolà i Jaume Torramadé

Ciutat amb tradició musical
Antoni Solà, va agrair la tasca que han fet tots els professionals que han intervingut en la
reconstrucció de l’auditori manifestant que «estem molt orgullosos d’aquest espai que és
remarcable pel seu disseny, la bona accessibilitat que hi trobem i, sobretot, l’acústica de la
qual musics professionals ens han comentat que és de les millors de les comarques
gironines».
L’alcalde va relacionar l’auditori amb la important història i tradició musical que té
Santa Coloma manifestant que «hem tingut i tenim destacats músics com els que ha
donat la família Alsina o Josep Carbó. L’Escola de Música Municipal, amb 25 anys
d’activitat, està fent una gran tasca en la formació de músics i es mereixen un equipament
com aquest que estem inaugurant».
Pel que fa a la programació, Solà va anunciar que «volem exercir de capital cultural
amb una destacada programació estable. A més, fa quatre anys vam inaugurar la
Biblioteca Municipal Joan Vinyoli, ara l’Auditori, el mes de juny inaugurarem la Casa de la
Paraula i després la nova seu de l’Arxiu Comarcal. Volem apropar la cultura a la gent
perquè puguin gaudir d’un contingut humanistic que ens permetrà viure amb més
plenitud».
Per la seva banda, Ferran Mascarell va afirmar que «apostes com aquest auditori són el
resultat de l’esforç fet per l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, que amb els diners
dels ciutadans, hem pogut aconseguir un equipament que ens aboca cap a un país més
culte que ens permetrà afrontar el futur amb garanties». Mascarell va afegir que «ser
cultes, innovadors, creadors o amb esperit de progrés són valors que ens donen fortalesa.
Aquesta inauguració té un valor enorme en uns moments de dificultats que espero siguem
capaços de superar-les amb l’esforç col•lectiu».
Fotos: Diputació de Girona
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El nou Auditori municipal es posa en marxa amb un espectacle
de dansa
(14-07-11) Fa sis anys l'auditori va quedar destruït a causa d'un incendi
Aquest divendres, 15 de juliol, Santa Coloma de Farners recupera un important
equipament que ha estat totalment remodelat i adaptat a les necessitats actuals.
L'Auditori es posa en marxa amb l'Espectacle SHOW, de la companyia Impàs Dansa,
una activitat que s'emmarca en el cicle Paraules Nocturnes que impulsa la regidoria de
cultura i Òmnium Cultural.
Les obres de reforma de l'Auditori Municipal han representat una inversió de 1.623.844
€, dels quals 707.342 € els aporta la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis
del Departament de Governació i Administracions Públiques. El nou auditori, té un
aforament per a 270 persones, de les quals sis estan especialment reservades per a
persones amb minusvàlides. La reforma, també ha permès recuperar diversos espais.

Notícia elaborada pel Gabinet de Premsa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Santa Coloma estrena divendres, amb un
espectacle de dansa, l´auditori, sis anys
després de l´incendi
L'equipament té un nou escenari, vestíbul i a causa del foc s'han hagut de reparar
estructures i reposar les instal·lacions
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El nou auditori s´ha reformat integralment i
presenta un aspecte modernitzat. carles colomer

SANTA COLOMA DE FARNERS |
E.BATLLE La ciutat de Santa Coloma de
Farners tornar a tenir auditori municipal
després que ara fa sis anys va patir un
incendi que ha obligat a realitzar-s'hi una
reforma integral. Aquests treballs van
començar a finals de l'any 2008 i s'han
acabat tres anys després. El motiu
d'aquesta tardança en la reforma és perquè entremig va haver-hi una parada d'obres d'un any
per motius de finançament i de modificació del projecte, l'obra finalment es va reiniciar a finals
de 2009.
Divendres vinent s'estrena la reforma d'aquest equipament cultural de la capital de la Selva i es
fa amb un espectacle del cicle Paraules Nocturnes. En concret, serà l'espectacle de dansa
Show de la Companyia Impàs Dansa que posarà a prova aquest equipament renovat. I la
segona prova de foc serà al cap d'una setmana, el 23 de juliol amb l'actuació de la
mezzosoprano Titon Frauca, que estarà acompanyada al piano per Montserrat Massaguer, i
que oferiran un concert integrat per cançons de Frederic Mompou sobre textos de poetes
catalans.
Aquest cicle que va començar ahir està organitzat per la Regidoria de Cultura i que aquest any
també compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural
La reforma de l'auditori municipal, conegut com a Centre Cultural Colomenc, i que es troba a
tocar del teatre municipal ha patit una renovació integral ja que les obres han suposat
l'enderroc i la neteja dels elements malmesos, la reparació estructural, la formació d'un nou
escenari i la creació d'un nou vestíbul, a part de la reposició d'instal·lacions i equipaments
tècnics i l'adequació de tota la sala.
La reforma ha tingut un cost de 1.623.844 euros, dels quals 707.342 els ha aportat la
Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis del Departament de Governació i
Administracions Públiques.
L'estrena de l'auditori municipal es fa a través del Cicle Paraules Nocturnes i sense cap tipus
d'inauguració oficial, ja que com va relatar el regidor d'Urbanisme de Santa Coloma de Farners
Josep Cullell (CiU) és una obra en què encara falta que es doni el corrent definitiu, i de moment
per aquest primer espectacle funcionarà amb un equip electrogen. Tot i això, el regidor va
afegir que en breu, l'empresa elèctrica ja la donarà d'alta i per tant, la instal·lació funcionarà al
100% acabada.

