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Cultural 
Setmana 

Del 17 al 25 d’abril

En memòria
d’en Jordi Fàbregas



Des del Departament de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament de Sallent 
hem organitzat una Setmana Cultural 
adaptada a la situació actual. 

Enguany però, la Setmana Cultural serà 
especial, ja que malauradament serà la primera 
sense en Jordi Fàbregas i Canadell. En Jordi, ha 
estat un referent pel nostre poble i per la cultura 
del nostre país, però que ha sabut traspassar les 
fronteres de Sallent fent una tasca de posar en 
valor la cultura d’arrel i tradicional i posicionant 
aquest estil de música arreu del país. Ara bé, ell 
sempre que podia anomenava amb orgull 
el nom del seu poble, Sallent. 

Per això aquesta setmana cultural vol 
ser un agraïment a la seva persona i un 
reconeixement a la seva gran tasca dins i 
fora del poble. Tot plegat culminarà en l’acte 
d’homenatge especial del dia 25 d’abril a 
Fàbrica Vella i la posterior mostra de cultura 
popular a la Torre del Gas que li dedicarem 
expressament a ell i la seva família.

També volem agrair a totes les entitats 
col·laboradores i us volem donar les gràcies 
per ser-hi sempre. La vostra participació 
i col·laboració són un puntal fonamental 
per la Cultura de la nostra Vila i, de fet, en 
són l’essència en aquesta setmana tan rica 
d’activitats ben variades.

La cultura és segura. La cultura és 
sana. La cultura uneix. La cultura és 
necessària. 

Des de l’Ajuntament ens sentim compromesos 
envers la cultura i tot el que genera entenent que 
pot ser un benefici i apel·lant a la responsabilitat 
de tots plegats a aconseguir-ho de la millor 
manera possible.

Esperem que gaudiu de les propostes 
que us presentem i us desitgem uns 
dies plens de cultura.

AJUNTAMENT

DE SALLENT

Jordi Fàbregas



Taller “Cuita de Rakú“. Tècnica de cocció 
de peces de ceràmica, prèviament decorada. 
A càrrec de: Adona’t.

Plaça Santa Maria17:00 h Fàbrica Vella 18:00 h

Cuita de Raku
'

Espectacle familiar “Agegantats”.
Un espectacle on els gegants s’omplen de vida.
Aforament limitat 

Plaça Sant Antoni Maria Claret12:00 h

Agegantats

Frikibingo té un pla per arribar a l’alcaldia 
de Sallent a les eleccions municipals de 
2023: “Bota FKB”. Els frikis es re-reinventen 
proposant un espectacle teatral interactiu ple 
de música, bon humor i mala llet. 

Veniu disfressats, que és Frikibingo! I porteu 
el mòbil a tope de bateria i amb dades 
suficients per a passar una tarda d’escàndol. 

Tots els beneficis es destinaran a Carrilet, 
entitat organitzadora del Carnaval de Sallent. 

Espectacle recomanat per a majors de 18 anys 
(que són els que poden votar). 

A càrrec de: Carrilet.
Venda d’entrades a fabricavella@sallent.cat

Bota FKB 

17
DS.

11 €



Concert a càrrec dels grups Roger’s 
(Roger Giménez, Roger Andorrà) 
i September (Mercè Redorta i Pere Barrera).
Aforament limitat

Plaça Sant Antoni Maria Claret12:00 h

Roger's

i September

18
DG.

Concert del pianista Roger Illa que 
interpretarà amb un forte-piano Erard & 
Frères de 1805 “Les set paraules de Crist a la 
Creu” de J. Haydn.

Conferència inicial del pianista sota el títol 
“Haydn, entre la devoció i l’encàrrec”.
Aforament limitat

Església Sant Antoni Maria Claret18:00 h

Roger Illa 

Organitzat per Cal València, Club del Joc de Taula.
En cas de pluja a l’interior de Fàbrica Vella.

Porxo de Fàbrica Vella 16:00 h a 20:00 h

TAULITZA'T 



Vine, aprèn i pinta un mural amb Gerard 
Hinojosa @granzeta.

Places limitades. Inscripció prèvia fins el 16 
d’abril a lakseta@sallent.cat o per privat a 
l’Instagram @sallent_jove.

Exterior de Fàbrica Vella 17:00 h

Tarda

Creativa

Tarda

Creativa

20
DT.

19
DL.

Espectacle infantil amb titelles i música en 
directe “Princeses, dracs, cargols i altres 
animalons”, per als més menuts.
A càrrec de: Patawa.

Passeig 1 d’Octubre 11:00 h i 15:15 h

Princeses, dracs, 

cargols i altres 

animalons

Vine, aprèn i pinta un mural amb Gerard 
Hinojosa @granzeta.

Places limitades. Inscripció prèvia fins el 16 
d’abril a lakseta@sallent.cat o per privat a 
l’Instagram @sallent_jove.

Exterior de Fàbrica Vella 17:00 h



Presentació virtual des d’Iraq del llibre
“Little adventures in Yemen”, de Franca Sol.

A càrrec de: Olga Aymerich Franch.

Little 

adventures 

in Yemen

21
DC.

22
DJ.

Grup de 4 joves (piano, guitarra elèctrica, 
bateria i cantant) que adapta peces clàssiques 
de tota la vida a un llenguatge més proper per 
a les generacions més joves, amb l’objectiu de 
desmitificar l’elitisme que arrossega el món del 
clàssic, per adaptar-lo a totes les persones d’una 
manera diferent. Per això, amb molt de respecte, 
jugaran amb música de qualitat de compositors 
com Bizet, Mozart, Beethoven, Puccini...
Aforament limitat

Fàbrica Vella20:15 h

Clazzics

Taller de disseny de mascaretes a La Kseta. 
Un taller creatiu on podràs dissenyar dues 
mascaretes mitjançant multitud de tècniques.

Places limitades. Inscripció prèvia fins el 21 
d’abril a lakseta@sallent.cat o per privat a 
l’Instagram @sallent_jove.

Taller

de Mascaretes

La Kseta16:30 h i 18:00 h

Virtual19:00 h

Gratuït



A càrrec de l’Escola Municipal de Música 
Cal Moliner. 

Actuació del “Combo Ara” que interpreta 
temes coneguts del pop amb veus, guitarra, 
baix, piano i bateria.

Actuació del “Cor Jove” interpretant música 
moderna tant actual com pop-rock.
Aforament limitat

Plaça Sant Antoni Maria Claret18:30 h

Musiquem

la Diada

Espectacle “La llegenda“. 
A càrrec de: Diaforé.
Aforament limitat

Passeig 1 d’octubre17:15 h

La 

llegenda

23
DV.

COMBO ARA

COR JOVE



24
DS.

25
DG.

Espectacle de circ “Mr. Alret”.
A càrrec de: Moi Jordana.
Reserva d’entrades a fabricavella@sallent.cat 

Mr. Alret

Plaça Sant Antoni Maria Claret12:00 h

INSTRUCCIONS 

PER ENTERRAR A 

UN PARE
Obra de teatre que parteix dels vincles familiars 
per explicar una història amb  to humorístic 
malgrat tractar-se d’un enterrament.

Espectacle que ens farà reflexionar sobre la 
mort, les diferències entre joves i grans a l’hora 
d’encarar-la i sobre la importància d’acomiadar-se.
Venda d’entrades a fabricavella@sallent.cat

Acte d’homenatge a Jordi Fàbregas amb la 
presència d’autoritats. 

Descoberta de la placa dedicada al Jordi 
Fàbregas i Canadell, i de l’obra artística feta 
per en Quim Moya, que donarà nom a la Sala 
1 de Fàbrica Vella “Sala Jordi Fàbregas”.
Reserva d’entrades a fabricavella@sallent.cat

homenatge a 

Jordi  Fabregas

Fàbrica Vella11:00 h

'

Fàbrica Vella20:15 h 12 € / +60: 10€



Espectacle de dansa que ens transporta a les 
llavors, a les arrels, als inicis del que ens ha portat 
fins aquí.

A càrrec de: Som Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages.
Reserva d’entrades a fabricavella@sallent.cat

Fàbrica Vella18:00 h

Som origens
'

Mostra de cultura popular en honor al Jordi 
Fàbregas amb la presència dels Gegants i 
Nans de Sallent, els Gegants de l’Agrupació  
de Colles de Geganters de Catalunya, Joana 
la Negra, l’esbart Vila de Sallent, l’esbart de 
Cabrianes, l’esbart de Cornet, els bastoners 
de Sallent, Les Bruixes de Sallent i Els 
Trabucaires de Sallent. 

Música de la mostra interpretada per la Cobla 
Jove de Berga, el col·lectiu La Xeixa, Grallers, 
El Pont d’Arcalís, músics del CAT, la Banda de 
l’Escola Municipal de Música Cal Moliner, i 
Músics de Sallent.
Reserva d’entrades a fabricavella@sallent.cat

Mostra 

de  cultura  

popular 

Torre del gas 11:45 h Gratuït



Durant tota la Setmana Cultural es farà la 
il·lustració del mural a la Casa dels Gegants, 
amb l’il·lustrador Valentí Gubianas.

Casa dels GegantsTota la setmana

Valenti  Gubianas
'

tambe...
'

Presentació del llibre de la sallentina 
Montserrat Altarriba. Il·lustrat per Carme 
Freixes. Un espectacle acompanyat 
d’il·lustracions i música orientals.

Fàbrica Vella18:30 h

Montserrat 

Altarriba

DV. 10 ABRIL

Exposició virtual “Microrelats del riu”.
A càrrec dels alumnes de les escoles Torres 
Amat, Vedruna, Els Pins, i Institut Llobregat.
La podreu veure a través de l’enllaç: 
www.sites.google.com/view/microrelats-del-riu

Casa dels GegantsTota la setmana

Microrelats del riu

DES DEL 23 ABRIL

Conversa amb Marc Artigau (escriptor, 
dramaturg i col·laborador de RAC1), sobre 
la novel·la “La vigília”, Premi Josep Pla.

Fàbrica Vella

Conversa  amb 
Marc  Artigau 

DT. 27 ABRIL

Xerrada “Què expliquen els contes? Contes 
infantils i perspectiva de gènere” adreçat a 
famílies d´escola bressol i primària, mestres i 
educadores. 

A càrrec de: Ana Tutzó Puig,
Associació Espai i Lleure.
Inscripció prèvia a igualtat@sallent.cat  
93 837 02 00 (demanar per Raquel Benitez)

Sala Vila i Valentí 18:30 h

Que  expliquen

els  contes? 

DC. 14 ABRIL

'

Gratuït



El Pont
d'Arcalis

Amb  la  

col.laboracio  de
'

..



Setmana Cultural
ADAP TADA A  L A  S ITUACIÓ  ACTUAL

L’any passat ja ens vam quedar sense ella i la vam 
trobar a faltar. 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 setmana cultural diferent, però amb 
la mateixa essència de sempre: omplir la nostra 
vila de teatre, música, dansa, pintura, circ i 
cultura popular. 

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.

@ajsallent @somsallent @somsallent

organitzadors.
.

Àrea de Cultura

Ajuntament de Sallent

Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent

93 837 02 00
www.sallent.cat


