
PROGRAMA OFICIAL D’ACTES

del 24 al 29 de juliol de 2019 



Codi de colors:

Tots els públics

Infantil

Adults

Joves

Benvolguts saltencs i saltenques, 

Teniu a les mans el programa de la Festa Major de Salt, que recull totes les acti-
vitats  i espectacles programats amb què podrem gaudir durant aquests dies.  De 
ben segur, tots i totes trobarem propostes engrescadores: espectacles infantils, 
concerts a l’Era de Cal Cigarro, teatre al carrer, activitats esportives, cercaviles, 
castells, etc. 

Desitjo que l’ambient i l’esperit festius d’aquests dies arribin a tots els racons 
del nostre poble i que els saltencs i saltenques hi participin activament, perquè 
aquests dies esdevinguin un espai de reunió i retrobament amb familiars, amics 
i veïns. Gaudim, doncs, tots plegats, d’aquests dies de festa intensament, amb 
respecte i civisme.

Moltíssimes gràcies a totes les entitats, establiments i personal municipal que 
participen en aquesta festa, perquè gràcies al seu entusiasme i al seu treball  fan 
possible que tots nosaltres en puguem gaudir plenament.

Molt bona Festa Major a tots i totes!!

Jordi Viñas i Xifra
Alcalde



Divendres, 19 de juliol

Sopars de veïns als carrers: barri dels Escriptors, Associació de Veïns 
del barri Centre, carrer Indústria i carrer Jacinto Benavente.

Dissabte, 20 de juliol

Escalfant motors 
per a la Festa Major!

Des de les 10 h fins a les 13.30 h
VERMUT SOLIDARI amb Oncolliga i La Esencia de vivir, al pati de la 
Cooperativa del Veïnat.

Des de les 11 h fins a les 19 h
VAISAKHI MELA, festa per posar-se el turbant DASTAR i balls tradicio-
nals, a càrrec de l’Associació de Comerciants d’Origen Estranger, a la 
Pista Poliesportiva Municipal.

Des de les 11.30 h fins a les 13.30 h
“EL MERCAT ÉS MODA”, a càrrec de l’Associació de Comerciants del 
Mercat Municipal de Salt, al Mercat Municipal de Salt. 

Des de les 17 h fins a les 2 h
SOPAR DE FESTA MAJOR DELS XIRUCAIRES, amenitzat amb actua-
cions musicals, a càrrec de l’associació Els Xirucaires de Salt, al carrer 
Llarg davant la plaça del Pi.
A les 19.30 h
WORK IN PROGRESS DE BEAUTIFUL DAY, espectacle de la CIA LA BLEDA, 
a la plaça Llibertat. 

Des de les 19 h fins a a les 23 h
BALLS DE L’ÍNDIA, a càrrec del Kaler’s Bar Restaurant, al passeig Ciutat 
de Girona.

Sopars de carrer: plaça del Veïnat, carrer Fidel Aguilar, carrer Llarg, 
carrer Caterina Albert.



Diumenge, 21 de juliol

Des de les 10 h fins a les 13.30 h
XVII DESCENS POPULAR AMB PIRAGUA PEL TER - MEMORIAL FRANCESC 
FERRER, amb sortida al Pas de la Barca de Bescanó i arribada a les ribes 
del Ter de Fontajau, a càrrec del Club Piragüisme Salt-Ter.

A les 18 h
56è MEMORIAL EMILI CROUS DE SARDANES amb la COBLA BAIX 
EMPORDÀ, a la plaça Llibertat. 

A les 19 h
V SALT EN DANSA, espectacle de creació comunitària a càrrec de la 
CIA LAS LO LAS i NOU ESPIRAL, a El Canal, Centre d’Arts Escèniques 
Salt-Girona. Entrada gratuïta amb aforament limitat.

Dimarts, 23 de juliol

A les 17 h
“LA FESTA MAJOR A L’ARXIU”, a l’Arxiu Municipal, ptge. Fàbrica Tèxtil 
Coma Cros, 9, a càrrec de l’Arxiu Municipal i col·laboració del Museu 
de l’Aigua. Activitat gratuïta per a tots els públics. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia al correu electrònic arxiu@salt.cat amb l’assumpte 
“LA FESTA MAJOR A L’ARXIU”. 



Dimecres, 24 de juliol

A les 12 h
ESPECTACLE INFANTIL AVENTURES D’AIGUA DOLÇA I SALADA per a 
nens i nenes de 0 a 9 anys, amb Albert Quintana, a la Biblioteca Infantil 
i Juvenil d’en Massagran. Activitat gratuïta. Per a més informació, con-
tacteu amb massagran@salt.cat.

A les 19 h
AUDICIÓ DE SARDANES a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL DE 
PORQUERES, a la plaça Lluís Companys, davant de l’Ajuntament. 

A les 20 h 
CERCAVILA DE PREGÓ amb els 
AMICS DELS GEGANTS DE SALT, 
amb el següent recorregut: 
plantada a 2/4 de 8 del vespre 
a la plaça 1 d’Octubre i sorti-
da pels carrers Enric Granados, 
Major, carrer Pere Gallostra, ca-
rrer Àngel Guimerà i arribada a 
la plaça Lluís Companys, davant 
l’Ajuntament. 

A les 21 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR des del 
balcó de l’Ajuntament; en acabar, 
hi haurà un espectacle pirotècnic 
seguit pel CORREFOC TXIQUI dels 
DIABLES D’EN PERE BOTERO amb 
colles de diables convidades, amb 
el següent recorregut: sortida 
de la plaça Lluís Companys, 
carrer Àngel Guimerà, carrer 
Miguel de Cervantes, travessar 
carrer Major, carrer Enric Granados, fins a la plaça 1 d’Octubre.

Concerts a l’Era de Cal Cigarro:

A les 23.00 h, CONCERT amb PRESIDENT XAI, a l’Era de Cal Cigarro.

A les 24 h, CONCERT amb DOCTOR PRATS, a l’Era de Cal Cigarro.

A les 2 h, CONCERT amb CUITS, a l’Era de Cal Cigarro.

Sopars de carrer: carrer Isaac Albèniz, travessera Coll, placeta Juli 
Garreta i Associació de Veïns i Comunitat els Dracs Mas Masó, carrer 
Pacheco i carrer Cardenal Vidal i Barraquer.



Dijous, 25 de juliol

A les 11 h
ESPECTACLE INFANTIL, amb el grup LANDRY EL RUMBERO a càrrec del 
Casal dels Infants per l’acció social als barris, a la plaça Catalunya.

A les 12 h
FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA, amb LA BOMBOLLA a la plaça Catalunya. 

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN HONOR DE SANT CUGAT amb 
l’acompanyament de la Coral Tribana de Salt, dirigida per Quim Bonal, 
que tot seguit oferirà el tradicional CONCERT DE FESTA MAJOR, a 
l’església de Sant Cugat.

A les 20 h
TEATRE COMUNITARI, amb l’espectacle LA NEGRA a càrrec de l’Ate-
neu Popular Coma Cros, a la plaça 1 d’Octubre. Més informació a www.
ateneucomacros.cat.

Concerts a l’Era de Cal Cigarro:

A les 20 h, CONCERT DE TARDA a càrrec de l’ORQUESTRA MONTGRINS, 
a l’Era de Cal Cigarro. 

A les 21.30 h, EXHIBICIÓ DE BALL a càrrec de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ALGARABIA, a l’Era de Cal Cigarro. 

A les 22.30 h, BALL DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA  MONTGRINS, 
a l’Era de Cal Cigarro. 

Sopars de carrer:  carrer Sant Joan.



Divendres, 26 de juliol
A les 18 h
LITTLE CHEF, TALLER DE CUINA EN ANGLÈS a càrrec de Kids & Us, al 
Museu de l’Aigua de la Factoria Cultural Coma Cros. Activitat gratuïta 
per a nens i nenes de 3 a 10 anys (els nens de 3 a 5 anys han d’anar 
acompanyats per un adult). Places limitades. Cal reserva prèvia al 
correu electrònic salt@kidsandus.es

Des de les 17 h fins a les 22 h
PUNT D’INFORMACIÓ I VENDA DE PRODUCTES PROPIS, a càrrec de 
l’Assemblea Nacional Catalana, a l’Era de Cal Cigarro, davant de la 
Piscina Municipal de Salt.

A les 19.30 h
SALTUCADA amb la Banda de 
Diables d’en Pere Botero, la Ban-
da del Rec i colles convidades; 
trobada de bandes a les 7 de la 
tarda a la plaça Llibertat, amb el 
següent recorregut: plaça Llibertat, 

carrer Àngel Guimerà, carrer del Doctor Sambola, pg. dels Països Catalans, 

plaça Tres de Març, carrer Roca Delpech, pg. Marquès de Camps, 

carrer Curta, ptge. de Joan Güell i Olivé fins a l’Era de Cal Cigarro. 

TEATRE AL CARRER: EL TARTUF DE MOLIÈRE, de Safareig Teatre, a la 

pista de darrere de l’Escola El Veïnat ( carrer Vicens Vives/carrer Sant 

Antoni).

ESPECTACLE AUDIOVISUAL, de Safareig Teatre, a la parròquia de Sant 

Cugat.

Partit de futbol PARTIT D’HOMENATGE AMICS AITOR GORDO - AMICS 

JOAN MARTINEZ, organitzat per la Penya Bons Aires, al camp de gespa 

artificial de la zona esportiva d’El Pla.

A les 21 h
GRAN SOPAR POPULAR DEL VEÏNAT, destinat a les entitats, veïns i veïnes 

de Salt per fer un preludi de la Festa Major,  a càrrec de l’Ateneu Popular 

Coma Cros de Salt, Associació de Veïns i Veïnes del Veïnat, Associació 

de Veïns i Veïnes Els Dracs, Associació de Comerciants del Veïnat, a la 

plaça de davant la Factoria Cultural Coma Cros. 



Divendres, 26 de juliol

EXHIBICIÓ DE BALL, a càrrec de l’Associació Cultural Zona Olé, al 
passeig Ciutat de Girona a l’alçada del bar Can Ricard. 

Des de les 21 h fins a les 23 h
ASSAIG CASTELLER, a càrrec de la colla castellera Marrecs de Salt, a la 
plaça Lluís Companys.

Concerts a l’Era de Cal Cigarro:

A les 23 h, CONCERT amb EL CIGARRITO DE DESPUÉS, a l’Era de Cal 
Cigarro. 

A les 24 h, CONCERT amb TALCO,  a l’Era de Cal Cigarro. 

A  les 2 h, CONCERT amb BESOS DE PERRO,  a l’Era de Cal Cigarro. 

Sopars de carrer:  carrer Sant Dionís i Agustí Cabruja, carrer Fortuny, 
carrer Prat de la Riba, carrer Sant Jaume i carrer Pau Casals. 

Dissabte, 27 de juliol

De les 8 h fins a les 12 h
MATINADES AMB ELS 
GRALLERS i TIMBALERS 
DELS MARRECS DE SALT, 
passant per diversos ba-
rris de Salt. Recorregut: 
carrer de la Moreneta, 
carrer Santiago Ramón i 
Cajal, carrer Pep Ventura, 
carrer Dr. Castany, carrer 
Montserrat Roig (anada i 
tornada), pg. dels Països 
Catalans, carrer Mossèn 
Sebastià Puig, plaça Catalunya, carrer Abat Oliba, plaça del Veïnat, ca-
rrer Major, carrer Indústria, carrer Sant Antoni, carrer Jaume Vicens 
Vives, carrer Major, passeig Ciutat de Girona, carrer Manuel de Falla, 
carrer Pau Casals, carrer Juan de la Cierva, carrer Sant Dionís i plaça 1 
d’Octubre.



Dissabte, 27 de juliol

De les 10 h a les 13 h
XLI FESTA D’ESCACS a la plaça del Veïnat. Actes previstos: PARTIDES 
SIMULTÀNIES i PARTIDES D’ESCACS GEGANTS. 

XERRADES, MÚSICA I VERMUT, a càrrec de l’Assemblea Nacional Cata-
lana, a la plaça Llibertat.

Des de les 15 h a les 22 h
CAMPIONAT DE BOTIFARRA “VILA DE SALT”, al passatge La Pastera, a 
càrrec del bar Saltapes.

A les 18 h
CERCAVILA DE LA TROBADA 
GEGANTERA amb ELS AMICS 
DELS GEGANTS DE SALT; 
plantada a dos quarts de 6 de 
la tarda a la plaça del Veïnat, 
amb el següent recorregut: 
sortida de la plaça del Veïnat, 
carrer Josep Maria de Sega-
rra, travessia Santa Eugènia, 
carrer Major, carrer Enric Granados i arribada a la plaça 1 d’Octubre.

Partits de futbol TORNEIG DE FUTBOL-7 DE FESTA MAJOR, organitzat 
per l’UE Coma Cros, al Camp Municipal de les Guixeres.

Des de les 18 h a les 20 h
Exhibició del BALL TRADICIONAL DIOLA, a càrrec de l’Associació Ou-
diodial per l’Ajuda Social, a la plaça Llibertat.

A les 20 h
TEATRE AL CARRER: EL TARTUF DE MOLIÈRE, de Safareig Teatre, a la 
pista de darrere de l’Escola El Veïnat ( carrer Vicens Vives/carrer Sant 
Antoni).

Concerts a l’Era de Cal Cigarro:

A les 20 h, ESPECTACLE INFANTIL I FAMILIAR amb XICS N’ROLL,  a l’Era 
de Cal Cigarro.

A les 23 h, CONCERT amb JU, a l’Era de Cal Cigarro. 

A les 0.30 h, CONCERT amb OBESES,  a l’Era de Cal Cigarro. 

A les 2 h, CONCERT amb ORQUESTRA MARIBEL,  a l’Era de Cal Cigarro. 



Dissabte, 27 de juliol

A les 4.30 h 
CORREFOC a càrrec dels DIA-
BLES D’EN PERE BOTERO, amb 
colles de diables convidades. 
Recorregut: sortida de l’Era 
de Cal Cigarro, Miquel Martí i 
Pol, Mercè Rodoreda, Miquel 
de Palol, Pere Coll i Guitó, carrer 
Major, plaça Verdaguer, passeig 
Verdaguer, carrer Processó, 
carrer Sant Jaume, plaça Sant 
Jaume, carrer Llarg i final a la plaça de la Vila. 

A les 6 h
BALL DEL PIJAMA, FESTA DE L’ESCUMA i DISCOMÒBIL amb LA BOMBOLLA, 
a la plaça de la Vila.

Sopars de carrer: carrer Mollera, carrer Pere Gallostra, carrer Santa 
Afra, plaça de la Vila, carrer Josep Pla, carrer Lluís Moreno, carrer Joa-
quim Ravetllat i Era de Can Maret.

Diumenge, 28 de juliol
A les 11 h
CERCAVILA CASTELLERA 
amb els grallers i timbalers 
dels Marrecs de Salt, amb el 
següent recorregut: plaça 
1 d’Octubre, carrer Enric 
Granados, pg. Ciutat de Gi-
rona, carrer Manuel de Falla 
i arribada a la plaça Lluís 
Companys. 

Des de les 11.30 h  a les 15 h
Partits de futbol TORNEIG DE FUTBOL DE FESTA MAJOR, organitzat per 
l’Associació de Malianes i Malians de Salt, al Camp Municipal El Pla de 
Salt.

A les 12 h
ACTUACIÓ CASTELLERA amb els MARRECS DE SALT, CASTELLERS DE 
BARCELONA i XERRICS D’OLOT a la plaça Lluís Companys, davant de 
l’Ajuntament. 

AJUNTAMENT
Plaça Lluís 
Companys

COMA-CROS

Plaça 
1 d'Octubre



Diumenge, 28 de juliol

A les 14.30 h
CERCAVILA CASTELLERA amb els grallers i timbalers dels Marrecs de 
Salt, amb el següent recorregut: plaça Lluís Companys, Manuel de 
Falla, pg. Ciutat de Girona, carrer Enric Granados fins a la plaça 1 
d’Octubre. 

A les 17 h
ESPECTACLE INFANTIL amb JAUME BARRI, a càrrec de la colla castellera 
els Marrecs de Salt,  al passatge de les Naus Guixeres de la Coma Cros.

Concerts a l’Era de Cal Cigarro:

A les 20 h, CONCERT DE TARDA a càrrec de l’ORQUESTRA MONTECARLO, 
a l’Era de Cal Cigarro. 

A les 21.30 h, EXHIBICIÓ DE BALL a càrrec de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ZONA OLÉ i ESCOLA DE BALL MR. DANCE, a l’Era de Cal Cigarro.  

A 22.30 h, BALL DE NIT DE FESTA MAJOR amb l’ORQUESTRA MONTECAR-
LO, a l’ Era de Cal Cigarro. 

Dilluns, 29 de juliol

Des de les 9 h fins a les 14 h
JORNADA MATINAL DE PORTES OBERTES al VIVER D’EMPRESES 
CREATIVOCULTURALS, al segon pis de la nau Kropotkin de la Factoria 
Cultural Coma Cros.

A les 12 h
“LA FESTA MAJOR A L’ARXIU”, a l’Arxiu Municipal, ptge. Fàbrica Tèxtil 
Coma Cros, 9, a càrrec de l’Arxiu Municipal i col·laboració del Museu 
de l’Aigua. Activitat gratuïta per a tots els públics. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia al correu electrònic arxiu@salt.cat amb l’assumpte 
“LA FESTA MAJOR A L’ARXIU”. 

A les 18 h
FEIXINA, amb l’espectacle XOPS COM POPS de CARLES CUBERES amb  
BERENAR de la Penya Blaugrana El Ter de Salt , al parc Monar.

A les 20 h
CANTADA D’HAVANERES amb el grup LA TAVERNA DEL XATRAC, a la 
plaça 1 d’Octubre, amb el cremat a càrrec de la Colla M’ho Passo Bé i 
col·laboració de l’Associació de Veïns del Veïnat.



Tots els dies
Des de l’1 fins al 29 de juliol 
EXPOSICIÓ “BROSSA POLIÈDRIC”, exposició sobre Joan Brossa, 
organitzada per la Fundació Joan Brossa per acostar al públic la vida i 
l’obra de l’autor, a la Biblioteca Pública Iu Bohigas. Es podrà visitar en 
l’horari d’obertura de la biblioteca. 

Des del 4 fins al 27 de juliol 
EXPOSICIÓ DE FINAL DE CURS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES 
ARTS DE SALT, a la Casa de Cultura Les Bernardes. Inauguració de 
l’exposició el dia 4 de juliol a les 19.30 h.

Des del 5 fins al 27 de juliol 
EXPOSICIÓ “LA NATURA COM A METÀFORA”, d’Assumpció Mateu, a la 
Casa de Cultura Les Bernardes. Inauguració de l’exposició el dia 5 de 
juliol a les 19.30 h.

Des del 15 fins al 31 de juliol 
EXPOSICIÓ “LA REPRESENTACIÓ DE LES DONES ALS CÒMICS”, a 
l’Estació Jove de Salt, al pg. dels Països Catalans, s/n. Horari: de dilluns 
a divendres, de 16 h a 20 h. 

Enguany la Festa Major de Salt presenta una novetat. Es tracta del “Punt 
Lila de Salt”, espai que té una doble finalitat; d’una banda, sensibilitzar 
entorn de les agressions sexistes que es donen en espais d’oci nocturn 
per raó de gènere o orientació sexual i, de l’altra, atendre, informar i 
acompanyar persones que hagin patit aquest tipus de situacions.

A aquest efecte, s’instal·larà a la zona de barraques una carpa degudament 
identificada que comptarà amb professionals especialitzades que 
informaran, assessoraran i/o  atendran eventuals incidències. Alhora 
es posaran a l’abast de tothom díptics i material informatiu.

L’horari del Punt Lila de Salt serà el mateix que l’horari d’obertura de 
les barraques i estarà gestionat per membres de l’Associació Cúrcuma 
amb la participació de membres d’altres entitats i de l’equip del SIAD 
Gironès-Salt

Aquesta acció ha sigut iniciativa i ha estat organitzada pel Servei 
d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD Gironès-Salt) del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt i per  l’Àrea d’Integració i Convivència de 
l’Ajuntament de Salt, i ha estat possible gràcies a la col·laboració de les 
entitats del municipi i de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament.               

PUNT LILA



Normes de seguretat del correfoc:

PER ALS PARTICIPANTS:

- Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons 
llargs.
- Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell 
amb un mocador de cotó.
- Protegiu-vos els ulls.
- Porteu el calçat adequat (de pell, esportiu, de muntanya, etc. que no 
sigui sintètic).
- Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques.
- No demaneu aigua als veïns.
- Obeïu les indicacions dels serveis d’Ordre Públic i de Sanitat.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars i s’hauran 
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
- Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics.
- Adopteu una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzeu el pas 
ni els feu caure.
- Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.

- Assabenteu-vos abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels 
punts d’assistència sanitària.
- En el cas de sofrir cremades, dirigir-vos immediatament als punts 
d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

-Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
- Baixeu els portals metàl·lics o persianes dels edificis que en disposin.
-Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons 
gruixuts.
- Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
-No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la 
perillositat que representa.
-Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
-Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas 
dels actors, organitzadors i participants al correfoc.





L’Ajuntament de Salt agraeix 
a les associacions, a les entitats, als comerços, a les empreses, 

a les saltenques i als saltencs la seva col·laboració.

MOLT BONA FESTA MAJOR!

Comparteix la Festa Major a les xarxes: #FMSalt19

@viladesalt viladesalt viladesalt


