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5 i 6 d’octubre
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Internacional

del Cistell de Salt

País convidat_Itàlia

Peça Gegant_Tallers_ Exposicions

XXII FIRA INTERNACIONAL DEL CISTELL
Benvinguts a tots i totes a una nova edició de la Fira
Internacional del Cistell de Salt.
Iniciar el curs escolar i deixar enrere l’estiu són el
preludi de l’arribada, a principis d’octubre, d’una
mostra que ens ha situat dins el mapa del sector com
a referent a nivell europeu i internacional. I és que ja
són 22 edicions gaudint als nostres carrers i places
dels millors cistellers d’arreu d’Europa!
Benvenuti!
Em dirigeixo amb aquest idioma als nostres amics
d’Itàlia, país convidat d’enguany.
Durant dos dies, podreu descobrir les tècniques
i peces de la cistelleria italiana i gaudir de
demostracions musicals i altres sorpreses. Serà l’artesà
cisteller Sergio Germaná, que elaborarà una peça
tradicional italiana, «Fuscella per il formaggio», per
afegir a la col·leció de les peces gegants.
La mostra batega més viva que mai, i cada batec
es sent amb la implicació del sector comercial en el
concurs d’aparadors, amb la col·laboració dels instituts
i centres escolars, o a taula, amb l’oferta dels plats de

tardor que elaboren els nostres restaurants. Cercaviles,
Castellers, música i comerç.
Tot a Salt, el 5 i 6 d’octubre. Tot això és la Fira del Cistell.
A qualsevol racó, al Barri Vell, a l’església de Sant Cugat,
al Mas Llorens... Activitats per a totes les edats, per a tota
la família i amb la implicació de tota una vila.
Gaudiu la Fira del Cistell, descobriu la vila, viviu Salt.
Jordi Viñas i Xifra_Alcalde de Salt

No totes les rutines són avorrides. La Fira marca per
molts un principi d’any, una barreja entre el retrobament,
l’inici del curs, els amics, els cistellers, Salt... Però cal
cuidar-les, cal ser curós amb els hàbits, visitar els amics,
innovar en la dieta, ballar músiques diverses, viatjar. Fet i
fet, de la Fira del Cistell de Salt, el més important són les
persones.
Enguany ens visiten especialment els amics italians, i ens
agrada rebre’ls i aprendre coses d’ells!
Benvinguts, tots, de nou!
Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya

JORNADA TÈCNICA

Divendres 4 d’octubre, de 18 a 21 h

JORNADA TÈCNICA, a l’Església
18 h Inauguració i conferències dins el marc de
l’exposició d’enguany:
«IL CESTO IN CORNICE»
Itàlia és l’únic país d’Europa sense una associació
que promogui i protegeixi el seu patrimoni cisteller,
i aquest fet, juntament amb la ràpida transformació
industrial i comercial, ha comportat que la identitat
i les arrels d’aquesta modalitat d’artesania siguin
menys clares en aquest país que en la resta del món.
Però, tenint en compte que Itàlia compta amb una
gran tradició pictòrica, per què no intentar descobrir
aquesta identitat a través de l’art?
Aquesta és la reflexió que es va fer el cisteller Mario
Brocchi Colonna i fruit d’això va néixer aquesta
exposició que combina reproduccions de quadres
d’artistes com Caravaggio, Vincenzo Campi o
Giacomo Cerruti i reconstruccions dels cistells
que apareixen en aquests elaborats per cistellers
contemporanis.

PEÇA GEGANT

PEÇA GEGANT

«Fuscella per il formaggio»
(cistella per al formatge)
La fuscella és un cistell petit utilitzat al centre – sud
d’Itàlia per abocar-hi la barreja d’aigua i formatge.
Com a material s’utilitzava el jonc pinciante, una planta
que es troba a prop del mar o del riu. Es tracta d’una
peça amb un inici i una vora particular i preciosa.

PREMIS CICRA

10a EDICIÓ DELS PREMIS CICRA:
història, tradició, creació i modernitat

L’any 2010 es van crear els premis CICRA (Certamen
Internacional de Cistelleria Roser Albó) amb la voluntat
d’incentivar la recuperació de la cistelleria més tradicional
i de qualitat, que forma part de la nostra història, així com
esdevenir una plataforma per als artistes més innovadors i
que fan una cistelleria creativa, tant decorativa com utilitària.
En aquest cas, s’ofereix als participants un motiu inspirador
per a les seves creacions, que enguany és «límits».
Les peces a concurs esdevenen cada any una de les
exposicions més emblemàtiques de la fira, on es pot
gaudir de peces realitzades amb extraordinària qualitat,
rigorositat i originalitat.
Us convidem a visitar-la a la sala d’exposicions del Mas
Llorens.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Divendres 4 d’octubre de les 18 a les 21 h
Jornada tècnica a l’Església de Sant Cugat

18 h Inauguració de l’exposició del país convidat Itàlia
«IL CESTO IN CORNICE» i conferències dins el marc
de l’exposició:
«Els cistells en les obres d’art des del s. XV al s.XX»
A càrrec del cisteller italià Andrea Magnolini.
«Cistelleria i biodiversitat a itàlia»
Una presentació col·lectiva a càrrec dels cistellers
Giovanni Claudio Zuffo, Mirco Pederzini, Arianna
Ancarani, Sergio Germanà i Paolo Vergnaghi, on
cadascú presentarà la cistelleria típica de la seva àrea
i les diversitats culturals.

Dissabte 5 d’octubre de les 10 a les 20.30 h
11 h Visita guiada «Retrobament amb els orígens. Les
matèries primes a la natura estant». Descoberta de la
matèria prima que s’empra per a la cistelleria, cultivada
o silvestre. A càrrec d’Alba Casals, gerent de l’Aula de
Natura de Cal Cigarro.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

11.30 h Inauguració de la Fira. Parlaments i visita guiada
als artesans.
12 h Demostració de música tradicional d’Itàlia a l’espai
firal, a càrrec de Cantafilo.
13 h Petita fira de degustació a càrrec de Les Cuineres
de Salt al pedró de l’església.
16 h Inici de la construcció de la peça gegant,
anomenada «Fuscella per il formaggio».
A càrrec de l’artesà cisteller Sergio Germaná, al pati de
Mas Llorens.
17 h Taller familiar, Construïm cabanes de vímet.
A càrrec de l’Escola de Cistelleria.
17 h Plantada de Gegants i Cavallets al Parc Monar
amb cercavila fins l’espai firal, a càrrec dels Amics dels
Gegants de Salt i l’Associació de Ball Kinbédeball, amb
la col·laboració de la Colla Gegantera Caixa de Trons, la
Colla Gegantera de Ribas de Freser i la Colla Gegantera
de Sant Feliu Sasserra. (Recorregut pels carrers Sant
Dionís, del Far, Llarg, pg.Verdaguer, carrers Processó,
del Pou, Llarg i pl. de la Vila).

PROGRAMA D’ACTIVITATS

17 h Taller «Obradoiro de Follaco»
Elaboració d’un cistellet petit amb fulles de blat,
que treballarem manualment per a donar-li forma i
després acabarem amb un toc de fil i agulla. La tècnica
que s’aprendrà s’utilitzava antigament per dissenyar
elements decoratius com anells, nines, flors o animals
de joguina.
A càrrec del cisteller Ruben Berto Covelo.
17.30 h Entrega dels premis del Concurs d’Aparadors
i del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó
(CICRA), a l’espai firal.
19 h Cercavila, ball del cistell, corrandes de la
Marieta Cistellera i ball folk amb La Qrambla a càrrec
d’AulaTradi de Salt. Presentació del curs 19-20 de
l’Aula de Música Tradicional i Popular.
22.30 h Concert amb el grup musical HOT DRINKS.
Un viatge al rock dels anys 70 impossible d’oblidar! al
Pati de Cal Mut.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge 6 d’octubre de les 10 a les 20 h
A partir de les 10.30
- Taller, Construïm cabanes de vímet.
A càrrec de l’Escola de Cistelleria.
- Taller «Obradoiro de Follaco».
Elaboració d’un cistellet petit amb fulles de blat,
que treballarem manualment per a donar-li forma i
després acabarem amb un toc de fil i agulla. La tècnica
que s’aprendrà s’utilitzava antigament per dissenyar
elements decoratius com anells, nines, flors o animals
de joguina.
A càrrec del cisteller Ruben Berto Covelo.
11.30 h Demostració de música tradicional d’Itàlia.
A càrrec de Cantafilo
12 h Diada castellera amb els Marrecs de Salt.
La colla saltenca té més de 20 anys de trajectòria,
actualment ocupa la vuitena posició del rànquing
casteller format per més de 100 colles i entre el seu
palmarès es troben els únics castells de 9 descarregats
per una colla de les comarques gironines.
Acompanyaran la cita la Colla Joves Xiquets de
Valls, una de les colles capdavanteres del país, i els
Castellers del barri barceloní del Poble Sec.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

17 h Actuació del grup de percussió de l’Escola La
Farga, acompanyats dels gegants i cap grossos de
l’escola.
17.30 h Taller familiar, Construïm cabanes de vímet, a
càrrec de l’Escola de Cistelleria al recinte firal.
18 h Acabament de la peça gegant, anomenada
«Fuscella per il formaggio».
A càrrec de l’artesà cisteller Sergio Germaná, al pati del
Mas Llorens.
18.30 h XVIII Trobada de Corals amb la presència
de la Coral Tribana de Salt, la Coral Mestre Sirés de
Palafrugell i la Coral Vall d’Aro de Castell-Platja d’Aro.
A l’ Església de Sant Cugat.

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
- EXPOSICIÓ - 10È CERTAMEN INTERNACIONAL DE
CISTELLERIA ROSER ALBÓ (CICRA)
A la sala d’entitats del Mas Llorens.
- EXPOSICIÓ «IL CESTO IN CORNICE» amb motiu del
país convidat d’aquest any, que és Itàlia.
Al Centre de Recursos de la Gent Gran.
- EXPOSICIÓ AL PATI DE CAL MUT: enguany, els
departaments del CFGM de Jardineria i Floristeria i el
de Visual i Plàstica (ViP) de l’IES Salvador Espriu han
participat a la fira amb dos projectes:
Per una banda, han dissenyat i elaborat l’ornamentació
de les PECES GEGANTS construïdes en anteriors
edicions de la fira, amb els colors i elements propis del
país convidat d’aquesta edició: Itàlia.
Per l’altra banda, amb la instal.lació de la peça LA
LLÚDRIGA PORTACAMINS DE L’ALEGRIA, resultat
d’un taller cooperatiu d’escultura comunitària portat a
terme per a 3 centres educatius del municipi de Salt.

EXPOSICIONS

Aquesta peça, és «una electrobèstia amant de les
abraçades, del respecte, de la diversitat, de la pau, de la
justícia i protectora de tot Salt i especialment dels més
petits, que sobrevolarà la ciutat per vigilar-la, donarà
electricitat a les cases que ho necessiten, espantarà
els malcriats i malcarats i atraurà a les bones persones
del poble i de diferents parts del món», heu de venir a
visitar-la!
Totes les exposicions romandran obertes de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h

CONCURS APARADORS

4a edició del Concurs d’Aparadors
de la Fira Internacional del Cistell de Salt

No us perdeu els aparadors inspirats en la Fira del
Cistell que els comerços de Salt realitzen durant la
setmana! Decoracions de tot tipus molt originals!
1. Farmàcia Jubero c/ Major, 157
2. La Caseta de Cosir c/ Major, 55
3. CB Sabaters c/ Major, 29
4. Farmàcia Major c/ Major, 20
5. Pastisseria Margenat c/ Abat Oliba, 10
6. Fonoll Natural pl. Catalunya, 5 bxs
7. Foto Duch pl. Catalunya, 5 bxs
8. Merceria i teixits Jasmina pg. Països Catalans, 22-24
9. Farmàcia Ordis pg. Països Catalans, 65
10. Farmàcia Muñoz Cubillo pg. Països Catalans, 145
11. Farmàcia Neus Domènech c/ Llevadores, 7
12. Kids&Us c/ Francesc Macià, 61

CONCURS APARADORS

13. Confeccions Anna c/ Francesc Macià, 59
14. Llenceria Dohe c/ Roca del Pech, 91
15. Estampacions Escorsó c/ Doctor Ferran, 31
16. Mercat de Salt
17. Farmàcia Plaça dels Peixos c/ Esteve Vila, 1
18. Foraplagues Plaça de la Vila, 24
19. Perruqueria Vintinou c/ Llarg, 29
20. Persianes Salt c/ Major, 292
21. Farmàcia Rocas c/ Major, 269
22. Cal Cisteller c/ Major, 215-217
23. Òptica Salt c/ Àngel Guimerà, 75
24. Farmàcia Nieto c/ Àngel Guimerà, 75
25. Espai Salut c/ Sant Dionís, 45
26. Farmàcia La Moreneta c/ La Moreneta, 39 bxs
I també podeu visitar l’aparador preparat al Local Barri
Guimerà Centre, a càrrec de l’Associació de Veïns Barri
Centre (Aparador fora de concurs).

RESTAURANTS

Gaudiu de l’oferta gastronòmica que diversos
restaurants del municipi ofereixen durant aquests dies
de fira!
1. Restaurant Nupi
c/ Major, 152 · tel. 972 90 90 88
Dissabte i diumenge de 9 a 23 h
2. Restaurant Can Ricard
c/ Major, 120 · tel. 972 40 13 90
Dissabte de 8 a 24 h i diumenge de 9 a 16 h
3. Tastifí Cuinats
c/ Major, 145 · tel. 972 23 60 50
Dissabte i diumenge de 10.30 a 15.30 h
4. Restaurant La Moreneta
c/ La Moreneta, 47 · tel. 972 40 65 19
Dissabte de 7.30 a 23 h (diumenge tancat)
5. Bar La Gallega
c/ Rafael Masó, 58 · tel. 671 31 33 20
Dissabte de 8 a 21 h (diumenge tancat)

RESTAURANTS

6. L’Antull Restaurant
Pg. Marquès de Camps, 51 · tel. 972 40 06 23
dissabte de 13 a 16 h i de 20.30 a 22.30 h i
diumenge de 13 a 16 h
7. Restaurant Can Pep
c/ Major, 298 bxs · tel. 972 66 39 41
Dissabte de 9 a 24 h i diumenge de 10 a 22 h
8. Can Serrallonga
c/ Major, 194 · tel. 669 47 43 28
Dissabte de 8 a 24 h (diumenge tancat)
9. Bar Restaurant Olivet
c/ Manuel de Falla, 38 · tel. 972 29 83 23
Dissabte de 8 a 24 h (diuemnge tancat)

I no deixis de passejar pels carrers del Barri Vell i gaudeix dels balcons
i patis particulars que els veïns ornamenten amb gran entusiasme i
afecte, durant tot el el cap de setmana.
Des de la plaça de la Vila, seguint pel carrer Llarg i tots els carrers de
l’entorn fins al carrer Sant Dionís!

