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ACTES LÚDICS:
ESPECTACLE INFANTIL al ma , des de les 11 ﬁns a les 2, al Pa del
castell, carpa de circ “La Berta” de la companyia Passabarret de Valls.
Taller de circ amb equilibris, xanques, hula-hops, minibicicletes...tot
dins una carpa on nens, joves i pares poden gaudir dels seus primers
passos en el món del circ.
NIT DE MÚSICA JOVE a les 12 a l'Estrella:
La Loca Histéria + Dj Àlex / Preu: 6€
MATINAL DE SAFRÀ:
A 3 quarts de 10:
Visita guiada de Jaume Martell pel call jueu: Llocs i història dels jueus i el
seu vincle amb el món del safrà. La visita acabarà en un camp de safrà on
es podran veure plantes i ﬂors.
Punt de trobada: Oﬁcina de turisme
Preu: 2€
Inscripcions: A l'Ajuntament ﬁns al divendres 13
Dissabte d'11 a 2 i de 5 a 9 i diumenge d'11 a 2 a la Sala Gran del castell:
Exposició “Som terra de safrà”: cartells informa us, informació
històrica i material divers relacionat amb el món del safrà.
Mostra de productes elaborats amb safrà per part dels comerciants
locals i de la zona: pa, gelees, formatge, bo farres …
A 3 quarts de 12:
Obertura de la Jornada a la Sala Merlets del Castell.
A les 12:
Xerrada a càrrec de Teresa Helena Balcells Soriguera, Llicenciada en
Història i en Antropologia Social i Cultural i Màster en Patrimoni Cultural
i Desenvolupament local.
“El safrà i les seves aplicacions mèdiques a l'Edat Mitjana”
A 3 quarts d'1:
Taula rodona “L'agricultura del safrà”. Introducció al cul u, recol·lecció
i comercialització del safrà; aplicacions culinàries i debat d'experiències.
(sala Merlets)
A 1 quart de 2:
Visita conjunta de l'exposició i tast ﬁnal de productes.
AL MIGDIA:
MENÚ DEL SAFRÀ als restaurants locals

VESPRADA DE SAFRÀ:
De 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8:
Taller de manualitats per a infants, joves i adults amb pètals de safrà i
altres materials, a la sala de la fusteria del Castell.
Organitza: "Art Santa Coloma".
De 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8:
Taller d'elaboració de melmelades i en acabar tast de gelea de safrà, a
cal Nialet. A càrrec de Maria Soler de "Al pot pe t hi ha..."
Preu: 4€
Inscripcions: A l'Ajuntament ﬁns al divendres 13
A 2 quarts de 8 a la Sala dels arcs del Castell:
Inauguració-vernissatge de l'exposició de l'ar sta Ramon Bernadó.
A les 8 a la plaça Major:
Estrena de la Batucada “Ben sonats”. El grup de batucada local farà
sonar per primera vegada la seva música.
En acabat... TAPES “ENSAFRANADES” als bars
DURANT TOT EL DIA:
Per tot el casc an c mostra fotogràﬁca del safrà
Concurs: Penja les teves fotos del dia del safrà a Instagram.
“Fes-te fotos pels racons de Santa Coloma amb els mo us ensafranats
i penja-les amb el hastag #somterradesafra ”
PREMI: Dues entrades per a la Nit de Música jove
COMPLEMENTS ARTÍSTICS:
Exposició de pintures a la Sala dels Arcs del Castell dels Comtes:
Ramon Bernadó i Massó, ar sta de Vilanova i la Geltrú, exposa la seva
obra “Santa Coloma i el seu entorn”.
Col·labora: Art Santa Coloma
Horaris d'obertura: de 2 quarts d'1 a 2 i de 7 a 9 els dies 14, 15, 21 i
22 de novembre

