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La inauguració oficial es farà el proper dissabte 28 d’abril, a les 6 de la tarda, 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 i diputat provincial de Cultura, Antoni 
Solà. L’acte d’inauguració consistirà en un concert de músics colomencs i de l’Escola Municipal de 
Música Josep Carbó.  
  
Les obres de reconstrucció que s’hi han fet han tingut un cost de 1.700.000 euros i han estat finançades 
per la Generalitat, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. El nou auditori 
municipal 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 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. Segons declaracions de l’alcalde de Santa 
Coloma de Farners, Antoni Solà ara podem gaudir d?un autèntic auditori amb una acústica 
fantàstica i un disseny modern d?acord amb els canons estètics i acústics que són necessaris en 
l’actualitat. 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. 
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, el compositor i 
director Francesc Alsina o Tassanet Alsina, músic de cobla que va ser l’últim alcalde republicà de Santa 
Coloma de Farners. 
Des de la Regidoria de Cultura s’ha dissenyat un programació estable que farà passar per l’Auditori 
Municipal els millors intèrprets de les comarques gironines i valors emergents. 
L’endemà de la inauguració de l’Auditori Municipal, el diumenge 29 d’abril, es farà un concert de 
guitarres clàssiques. El dia 11 de maig està prevista l?actuació de la jove trompetista, saxofonista i 
cantant, Andrea Motis. 
Si bé la inauguració oficial de l’Auditori Municipal tindrà lloc el proper dissabte 28 d?abril, l’estiu passat 
es va posar en marxa aquest equipament amb dues actuacions del cicle Paraules Nocturnes. Des de 
llavors, 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. 
 


