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A tots els actes 
organitzats disposarem 
de gel hidroalcohòlic.

És obligatori que tots els 
assistents als actes facin 
ús de la mascareta.

Tots els esdeveniments 
estaran preparats per 
complir l’aforament
amb el públic assegut.

Mantinguem SEMPRE la 
distància de seguretat 
encara que portem 
mascareta.
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Festa Major  
ADAPTADA A LA
SITUACIÓ ACTUAL

Durant aquest temps, tots hem après a fer les coses 
d’una altra manera i a normalitzar accions i actituds 
que mai ens haguéssim pensat.

Portar mascareta, rentar-nos les mans i guardar 
distàncies són patrons que hem incorporat en 
benefici de la salut col·lectiva i més encara quan
es tracta d’assistir a actes de caire cultural.

És per això que creiem que estem preparats per 
assumir una Festa major diferent, però amb la 
mateixa essència de sempre: omplir la nostra vila de 
teatre, música, dansa, pintura, circ i cultura popular.
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Estimats sallentins
i sallentines,
Un any més tornem a estar a les portes 
de la nostra Festa Major. Ja fa un temps, 
massa temps, que no gaudim de les 
festes de la manera que ens agradaria.
I és que després de tot aquest temps, 
seguim estant en una situació delicada. 
Tot i així, amb tota la il·lusió, tornem a 
organitzar la Festa Major amb totes les 
mesures de seguretat pertinents. 

Condicionats per la situació, gaudirem 
de la música i la cultura de la millor 
manera, i com l’any passat, adaptarem 
tots els actes a les mesures de 
seguretat i salut establertes.

Seguim preocupats per la situació 
sanitària a tot el món, però tot i així hem 
de poder sortir, trobar-nos i divertir-nos, 
sense posar-nos en risc, i amb molta 
responsabilitat individual. No podem ni 
volem renunciar a fer activitats que, 
d’alguna manera, són un benefici per la 
nostra salut mental.

Molta salut i bona
Festa Major a tothom. 

Us demano que participem a tots els 
actes, sent conscient que encara no 
estem en una situació de normalitat. 
Amb precaució i amb consciència 
col·lectiva podem fer moltes coses i 
passar-nos-ho d’allò més bé. 

Tornarem a viure una Festa Major 
marcada i limitada, però ho farem amb la 
voluntat i el desig que l’any vinent la 
celebrarem de nou com més ens agrada: 
plenament i gaudint al màxim sense 
restriccions.

ORIOL
Ribalta Pineda

Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet
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El Show 
de la Gent Gran  

Espectacle “El Show de la 
Gent Gran” del Grup Amics9’s 
de Sallent i Navàs.

Reserva d’entrades a 
fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Plaça St. Antoni Maria Claret

21:00 h

L’esvalotada
Torre del Gas 21:00 h

L’Esvalotada és l’espactacle de presentació i arribada 
del “Dimoni de Sallent”, un dels nans que es recupera 
aquest 2021 dotant-lo de significat i creant un 
context litúrgic i festiu que enriqueixi el patrimoni 
cultural de Sallent.

La figura serà la representació del despertar de la 
festa i és per això que s’ha incorporat un element 
sonor de participació popular com són les carraques. 
Amb això, es pretén que el públic pugui participar i 
involucrar-se al ritual fent soroll i ajudant a despertar 
la Vila. Acompanyament musical per la banda “Els 
Secretaris del Dimoni”. Compra la teva carraca a: 
Botiga Vilaró, Estanc Sorribas, Esports Martí.

Organitza: Gegants i Nans de Sallent
i Esbart Vila de Sallent.

Futbol
a Sallent

Infantil A
C.E. Sallent - F.C. Fruitosenc

12:00 h

Sènior B
C.E. Sallent - U.E. Balconada 

19:00 h

C.F. Estación - F.C. Fruitosenc 

17:00 h

FK Covid Tour

L'equip del Frikibingo ens presenta un 
nou espectacle: FK Covid Tour. Servirà 
per a escalfar motors de cara a la Festa 
Major i consistirà en un espectacle 
nocturn itinerant que passarà per les 
principals places del poble. 

Plaça Catalunya - Plaça de la Pau -
Plaça Sant Antoni Maria Claret.

Per les places del poble 21:00 h
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https://fabricavella.sallent.cat/


Exhibició
ball country

Organitza: Country Sallent.

Plaça St. Antoni Maria Claret

 12:00 h
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Futbol
a Sallent

Infantil A
C.E. Sallent - GIM. Manresa “D”

12:00 h

Juvenil B
C.E. Sallent - U.D. San Mauro 

15:00 h

Plaça St. Antoni Maria Claret 21:30 h

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Espectacle Ara més! 
d’en Pep Plaza
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8ena Competició
de canoes al Riu

Inscripcions gratuïtes fins el 2 de setembre.

Ajuntament de Sallent: 93 837 02 00.

Al pavelló municipal: 696 447 383
pavello@sallent.cat

Zona del riu Pont Nou 10:00 h

https://fabricavella.sallent.cat/
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63ena
Exposició filatèlica

37ena
Exposició filatèlica
infantil-juvenil

Organitza: Sallent Filatèlic.

Aforament: Grups de 10 persones.

Sala Joan Vila i Valentí

Dv. 10 de 20:00 h a 21:00 h  

Ds. 11 de 18:00 h a 20:00 h 

Dm. 12 de 11:30 h a 14:00 h
i de 18:00 h a 20:00 h

Exposició
d’artistes locals

Organitza: Cercle Artístic Sallentí.

Aforament: Grups de 10 persones.

Sala Joan Vila i Valentí

Dv. 10 de 20:00 h a 21:00 h  

Ds. 11 de 18:00 h a 20:00 h 

Dm. 12 de 11:30 h a 14:00 h
i de 18:00 h a 20:00 h

Pregó
de Festa Major 

A càrrec de l'escola municipal de 
música Cal Moliner, Ràdio Sallent i 
els gegants Bernat i Ermessenda. 
Tots tres aquest 2021 han fet 40 
anys i compartiran l'essència de 
cadascun d'ells en forma de pregó 
per a celebrar-ho.

Aforament: Limitat.

Plaça de la Vila 20:00 h

Concert
a càrrec de Beth “Origen” 

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Plaça St. Antoni Maria Claret 22:00 h

https://fabricavella.sallent.cat/
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Acte institucional  
11 de setembre

Celebració de la Diada amb l'acte 
institucional que comptarà amb la 
presència d'autoritats. També amb 
la col·laboració de l'esbart Vila de 
Sallent, com la música que 
acompanyarà el tradicional Cant 
de la Senyera i Els Segadors.

Aforament: Limitat.

Parc Municipal Pere Sallés  11:00 h

Taulitza’ t
Jocs de taula 

Organitza: Cal València, 
Club de Joc de Taula.

Parc Pere Sallés

17:30h 

Futbol
a Sallent

Aleví A
C.E. Sallent - F.C. Joanec

10:00 h

Benjamí B
C.E. Sallent - U.E. Balconada

10:00 h

Juvenil femení 
C.E. Sallent - Can Parellada

12:00 h

1r Equip 
C.E. Sallent - C.E. Súria

17:00 h

Juvenil A
C.E. Sallent - C.E. Manresa “CA”

19:00 h

Nit
de DJ Arzzet

Torre del Gas 

Aforament: Limitat.

 22:00 h

Concert  
Orquestra Maravella

Plaça St Antoni Maria Claret 

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

 19:00 h i 22:00 h

https://fabricavella.sallent.cat/


Acte commemoratiu 40 anys Gegants 
Reis de Sallent i del Ball de Gegants de 
Sallent.

Mostra-espectacle de Balls de Gegants 
amb l’acompanyament musical de la 
Cobla Berga Jove.

Participants: Gegants Vells d’Artés, 
Gegants de Cabrianes, Gegants de la 
Ciutat de Manresa, Gegants Reis de Moià, 
Gegants Grans de Sant Fruitós de Bages, 
Gegants i Nans de Sallent.

                        Organitza: Gegants
                        i Nans de Sallent.

40 anys 
Gegants Reis de Sallent 

Parc Pere Sallés  11:00 h
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Mostra de Danses  
de Sallent 

Parc Pere Sallés 

A càrrec de:
Esbart vila de Sallent. 

10:45 h 

Trobada de Gegants emblemàtics del 
Bages i el Moianès.

Participants: Gegants Vells d’Artés, 
Gegants Reis de Moià, Gegants de la 
Ciutat de Manresa, Gegants de Cabrianes.

Trobada
de Gegants  

Parc Pere Sallés 10:00 h

Torneig 
de bàsquet

Sots 25 
A.E. Sallent - C.B. Manlleu 

11:00 h

Sènior 
A.E. Sallent - C.B. Vilatorrada

13:00 h

3r i 4t Classificat 
17:00 h

Gran final 
19:00 h



Audició de Sardanes
de la Cobla Contemporània

Organitza: Colla de Dansaires Sallentins.

Aforament: Limitat.

Plaça St. Antoni Maria Claret  12:00 h

Futbol
a Sallent

Infanti
C.E. Sallent - C.E. Manresa 

12:00 h

C.F. Estación -
F.C. La poble de Claramunt

17:00 h

Sènior femení 
C.E. Sallent - C.E. Navàs 

19:00 h

19:00 h

LA VIDA SENSE ART?
Una proposta escènica col·lectiva on les actrius 
Berta Portabella i Xènia Sellarès, trauran el millor 
d'un grup de sallentins voluntaris que han fet un 
mini taller de teatre amb elles i on es plantegen de 
manera divertida si és possible una vida sense art.

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat

4 t aniversari   
Fàbrica Vella

Fàbrica Vella 

20:30 h

DROP COLLECTIVE
Banda de 10 músics que fan fusió de música 
jamaicana i jazz a través d’un repertori de 
composicions i arranjaments originals. Come Shine 
és el nou àlbum. La versatilitat que ofereix el jazz 
amb la sòlida base dels ritmes jamaicans són la 
fórmula que caracteritza la seva música, on s’hi 
suma una posada en escena que transmet festa i 
que fa ballar de principi a fi.

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat

Torre del Gas 

https://fabricavella.sallent.cat/
https://fabricavella.sallent.cat/
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Concert Infantil 
d’Ambauka 

Reserva d’entrades
a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Torre del Gas 18:30 h

Espectacle 
pirotècnic

Vetllem per la gent amb 
sensibilitat i pels animals.

Aforament: Limitat.

Pont de la concòrdia 22:00 h

Enlairada 
amb Globus    

Activitat famliar.

Places: Limitades.

Plaça Santa Maria 11:00 h

Concert
de l’Orquestra Venus

Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Plaça St. Antoni Maria Claret 19:00 h

Concert
de l’Orquestra
Venus

Reserva d’entrades
a fabricavella.sallent.cat
Aforament: Limitat.

Plaça St. Antoni Maria Claret 

22:30 h

https://fabricavella.sallent.cat/
https://fabricavella.sallent.cat/
https://fabricavella.sallent.cat/


I a més a més...
Durant el mes de setembre
Exposició commemorativa
40 anys dels Gegants Reis
Recorregut d’imatges històriques de l’Ermessenda 
i el Bernat als comerços de la vila.

Organitza: Gegants i Nans de Sallent.

Ràdio Sallent celebra 40 anys
Del 25 al 26 de Setembre Ràdio Sallent emetrà 40 
hores de ràdio amb programes especials en directe i 
contingut propi per celebrar el 40è aniversari. 
Omplirem el parc Pere Sallés de ràdio local i la Sala 
Jordi Fàbregas de sardanes.

Tindrem sorpreses, concursos en directe, regals... Vine i 
participa amb nosaltres dels 40 anys de Ràdio Sallent.

Organitza: Ràdio Sallent.



Amb la
col·laboració:

Organitza:Col·labora:

Ajuntament de Sallent

@somsallent

@ajsallent

@somsallent

www.sallent.cat

Plaça de la Vila, 1 - 08650

93 837 02 00

https://sallent.cat/
https://www.facebook.com/ajsallent/
https://www.instagram.com/somsallent/
https://twitter.com/somsallent



