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Benvolguts sallentins i sallentines,
Ja som a les portes de les nostres Enramades, Festa Tradicional d’Interès
Nacional, un moment on Sallent es vesteix de festa, i mostra al poble, a la
comarca i al país els valors que volem representar i practicar: l’esforç, el
treball en equip, la suma de molta gent i visions, la participació diversa i
l’esperit de suma per tal de fer entre tots una gran festa.
Per començar voldria agrair a les enramadores i enramadors tota la feina
feta al llarg dels darrers mesos perquè els carrers llueixin d’una forma
tant bonica, i animar-nos a tots perquè encara podrem col·laborar i ajudar
a enramar el primer tram del carrer del Cós, un carrer que haurem de fer
entre tots. Per això, en aquest programa descobrireu un retallable amb el
resultat del procés de creació de la futura geganta, l’Enramada, que és el
resultat de diferents propostes fetes per nens i nenes de 3er i 4art de
primària dins el projecte Alça’t. Les quals podreu portar per enramar
aquest carrer.
Per altra banda hem de destacar que enguany novament tenim
representacó del Retaules dels Embotits, on molta gent de Sallent
liderats per la Coral Nova Harmonia, representen una llegenda que
identifica i dóna caràcter al nostre poble.
No voldria acabar aquesta salutació, com a alcalde en funcions, sense
agrair a tothom qui, d’una forma o altra fa possible la festa de les
Enramades, la seva contribució per consolidar aquesta festa i fer-la
créixer. Les Enramades ens caracteritzen com a poble, els dies de les
Enramades, com a poble, ens agraden, i hem d’aconseguir que aquests
moments cada dia siguin més. Ha estat un honor immens, poder-me
dirigir a tothom des d’aquestes ratlles els últims 8 anys, i desitjo que cada
any ens sentim més orgullosos de les Enramades i de Sallent.
Moltíssimes gràcies a tothom!

David Saldoni de Tena
Alcalde en funcions

dijous 20

divendres 21

10:00h Missa de commemoració
de Corpus.
Al temple Parroquial.

18:00h Bibloteca al carrer:
Animació de contes a càrrec de
Sandra Rossi a la plaça de la Pau.

11:00h Inaguració dels carrers
enramats. A càrrec de Biel Duran,
actor de cine teatre i televisió.
Acompanyat de la xaranga “ Els
músics de Sallent” amb el “Toc
d’Enramada” a càrrec de l’Esbart
vila de Sallent i la xaranga “Cal k
tremolin” formada per alumnes de
l’EMM Cal Moliner de Sallent.
L’inici serà a Verge de Fussimanya
i finalitzarà a la plaça de la Vila
amb un vermut popular i es farà
entrega de records als carrers
enramats.

19:00h La Visita dels Gegants
Fillols. Els Gegants Fillols de
Sallent visitaran i homenatgeran
els veïns dels carrers enramats
amb una “Balladeta” a cada
portalada de l’enramada,
acompanyats dels grallers l’EMM
Cal Moliner de l’escola de música
de Sallent en agraïment per
mantenir la tradició viva i l’esforç
obtingut en l´elaboració de
l’enramada. Inici: Barri Verge de
Fussimanya.

17:00h Vine a Enramar el carrer
del Cós I. Taller per Infants de
17:00 a 19:00hores. Les
manualitats que es faran
s’utilitzaran per engalanar el
carrer. Fem-ho entre tots!!!

20:00h Concert a càrrec de
l’orquestra Selvatana a la plaça
Sant Antoni Mª Claret.

22:30h Ball de nit a càrrec de
l´Orquestra Selvatana a la plaça
Sant Antoni Mª Claret.

21:00h Espectacle Final de Curs
de l´A.S.C.F CN Sallent a la plaça
Sant Antoni Mª Claret amb les
modalitats de Karate,
Psicomotricitat, Hip hop,
Gimnàstica i Fit Dance.

22:30h Ball de nit a càrrec de
Andreu Duet al Barri Verge de
Fussimanya.

00:00 a 04:00h DJ a
l’Escorxador. Sessions de DJ
Josele Sanchez (Reggaeton)
i DJ J. Garcia (Latin House/tribal
House).

21:30h Retaule dels Embotits a la
Fàbrica Vella. Espectacle
musico-teatral a càrrec de la
Nova Harmonia amb la seva
adaptació de la llegenda
sallentina davant les tropes
invasores. Amb la participació de
l´Esbart Vila de Sallent i l´escola
de música Cal Moliner.

11:15h Cercavila de cultura
popular amb els Gegants, Nans i
Bastoners de Sallent
acompanyats pels Graellers de
l’EMM Cal Moliner. Al acabar
mostra de balls propis a la plaça
Sant Antoni MªClaret. Inici plaça
de la Vila.

dilluns 24

Venda d´entrades a través de
www.codetikets.com i a
l´Ajuntament de Sallent.

11:30h Missa solemne de
Corpus. Al Temple Parroquial.

11:00 a 13:00h Taller de Flors i
Boix, a càrrec del Amics de les
Enramades. Vine a guarnir el
carrer Cós I. Fem-ho entre tots!!!

22:30h Ball de nit a càrrec de
l´Orquestra Moonlight a la plaça
Sant Antoni Mª Claret.

12:00 a 13:00h Visites
Teatralitzades a la Casa Museu
Torres Amat.

00:00 a 04:00h DJ a
l’escorxador. Sessions de DJ
7irado (Reggaeton/Latin House)
i DJ Alex Wayne (Tech House).

12:00h Audició de Sardanes a la
plaça Sant Antoni MªClaret. A
càrrec de la Cobla
Contemporània. Organitza:
Colla de Dansaires Sallentins.

17:00h Espectacle Infantil a la
plaça Sant Antoni MªClaret.
Activitat lúdica i participativa
per a nens i familiars amb
Bombolles de sabó Gegants.

14:30h Dinar popular
d’Enramades a la plaça Anselm
Clavé. Amanida, paella, gelat, vi,
aigua i cafè.

diumenge 23

dissabte 22
8:00 a 10:00h Inscripcions al
concurs de pintura ràpida.
Al Cercle Artístic Sallentí.
11:00h Rocòdrom i Tirolina a la
plaça Catalunya. Per tots els
públics.

Venda de tiquets a l’Ajuntament de
Sallent i al Punt d’informació el
mateix dia. Preu Tiquet : 15€

15:00 a 17:00h Inscripcions al
concurs de pintura ràpida.
Al Cercle Artístic Sallentí.
16:30h Teatre i Berenar a la plaça
de la Verdura. Organitza els
Trempats (Agrupament Roques
Albes) Taquilla inversa.
20:00h Veredicte del Concurs de
pintura ràpida. Al Cercle Artístic
Sallentí.

9:00h XXI Trobada de Puntaires
de la Vila de Sallent. Al parc
municipal Pere Sallés. Col·labora
l’Associació Guifré el Pelós.
10:00 a 13:00h 14ª Trobada de
col·leccionistes amb intercanvi
d’objectes. A la Sala Joan Vilà i
Valentí.
10:00 a 14:00h Estand de la Creu
Roja. Informació a socis i
voluntaris a Creu Roja Sallent,
Venda de loteria solidària i taller
de manualitats.
11:00 a 13:00h Visites Teatralitzades
a la Casa Museu Torres Amat.

De 17:00h a 20:00h Visites a la
Casa Museu Claret.
Entrada pel carrer Àngel
Guimerà.
18:30h Concert a càrrec de
l´orquestra Venus a la plaça
Sant Antoni MªClaret.
20:00h Cantada d’havaneres a
la plaça Sant Bernat amb el
grup “Els Pescadors de
l´Escala”.
22:30h Ball de nit i Revetlla de
Sant Joan a càrrec de
l´Orquestra Venus a la plaça
Sant Antoni Mª Claret. Coca i
cava a càrrec dels Amics de les
Enramades a preus populars.
Anima´t i col·labora amb la festa.

12:30h Teatre i Vermut a la
plaça de la Verdura. Organitza
els Trempats (Agrupament
Roques Albes) Taquilla inversa.

18:30h Ball d’escuma a la plaça
Sant Antoni MªClaret .

dimarts 25
17:00h Trobada de balladors de
les Balladetes 2019. Al parc
municipal Pere Sallés.
Seguidament, cercavila fins a la
plaça Sant Bernat on es
realitzaran les tradicionals
Balladetes amb
l’acompanyament musical de la
xaranga “Cal K tremolin”,
formada per alumnes de l´EMM
Cal Moliner de Sallent, i la
col·laboració de les escoles
Torres Amat i Vedruna. Tots els
infants que vulguin podran
entregar els seus xumets als
Gegantons.
21:00h Sopar d’Enramadors
amenitzat per la Xaranga Màgic,
pels carrers enramats.

Gegantona l’Enramada
La figura de l’Enramada serà una gegantona d’uns dos metres aproximadament.
Aquesta figura forma part del projecte “Gegants Petits” que impulsa Gegants i
Nans de Sallent i l’Ajuntament per tal de revitalitzar la tradició gegantera i que
permetrà que els més petits visquin la festa des de dins. Una parella de gegants
que representaran Les Enramades i més endavant el Carnaval, i que residiran a
les escoles durant tot el curs escolar per tal que els nens/es aprenguin la
tècnica per fer-los ballar.
El resultat que veieu aquí és la suma de diverses idees que ens van fer arribar
els alumnes de 3r i 4t de primària dels centres educatius del municipi. Ara, per
acabar el procés de creació, ens agradaria que tots els infants posin color a
l’Enramada per tal de confeccionar el seu vestit.
Per donar-vos algunes idees, us direm que durà un vestit de dues peces. Per
una banda, un top/corsé d’un teixit amb petits motius florals i amb unes
mànigues amples; i per altra banda, una faldilla amb franges horitzontals de
diversos colors que ens farà recordar el Sol.
Amb cara de persona jove, el cabell serà un conjunt de flors i boix trenat que
recordarà els típics i tradicionals trenats amb què es decoraven i decoren
actualment, de forma més puntual, els diversos carrers del poble.
Finalment, un davantal que farà homenatge al treball artesanal que la festa
comporta així com els vilatans que hi treballen en les decoracions i/o per a la
festa. En una de les butxaques durà les eines que es fan servir per preparar les
decoracions i, en l’altra, un manyoc de palla i un nino petit mig descosit i
embotit de palla per no oblidar la tradició dels embotits.

COLLA GEGANTS I NANS DE SALLENT
1a. Ciutat Gegantera de Catalunya
7a. Fira del Món Geganter

Vols ajudar-nos a crear l’Enramada?
Agafa colors, retoladors, pinzell i un bon grapat d’imaginació i pinta el dibuix de
l’Enramada. Un cop el tinguis acabat, porta’l al carrer Cós I i penja’l.

Omplim el carrer de dibuixos plens de colors; i fem, entre tots els nens
i nenes del poble, la nostra Enramada. A què esperes?

nom

edat

I a més…
TRENET TURÍSTIC dissabte i diumenge
Horari de funcionament: de 10h a 14h i de 17h a 21h. Parades:
Plaça Catalunya - Plaça Santa Maria - Barri Verge de Fussimanya
EXPOSICIÓ MOSTRA DE COL·LECCIONISME
Del 20 al 23 de juny de 2019
A càrrec de Sallent Filatèlic, a la Sala Joan Vilà i Valentí.
TORNEIG DE PÀDEL MASCULÍ
A les instal·lacions del club de tennis Sallent.
Dissabte 22 a les 8:30 hores. Inscripcions directament al club.
CONCURS D´INSTAGRAM
Acompanya les fotografies amb el hashtag
#Enramades_sallent2019 i/o #sallentcomercial i podràs guanyar
un val de compra en els comerços associats a Sallent Comercial.
Concurs a càrrec dels Amics de les Enramades de Sallent en
col·laboració amb Sallent Comercial.

Podreu seguir tota la informació a través de Ràdio Sallent (107.6
FM) i a www.radiosallent.cat.
PUNT D´INFORMACIÓ a la plaça Anselm Clavé.
Dissabte i diumenge de 10:00 a 14:00h i de 17:00 a 21:00h.

ORGANITZA

COL·LABORA

