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SEREM 
UN SOL COR
QUAN 
ENS TORNEM
A ABRAÇAR

Qui no s’hagi sentit sol aquesta 
pandèmia i no hagi trobat a faltar 
l’altre, el tacte, les mans, les arru-
gues i les abraçades, que aixequi  
la mà.

Han passat massa mesos de 
distància, sofà, peli i trucada 
telemàtica. De gel hidroalcohòlic i 
seient buit, metre i mig i mascareta. 
I, entremig, una Fumera cancel·la-
da per responsabilitat col·lectiva  
i per cuidar-nos.

No tot ha anat bé i no ho farà 
fins que no capgirem allò que no 
funciona. Fins que no comencem a 
tractar la veïna sense rancor, al jove 
arribat del Senegal sense por, a la 
parella de noies que s’agafen la mà 
sense odi. 

No anirà bé fins que els drets no 
siguin universals, fins que passem 
de l’explotació a la cooperació. 
Perquè no hi haurà planeta si no és 
de tothom, no hi haurà immunitat 
sense el sud, no hi haurà futur amb 
explotats i explotadors.

I entre distància i mascareta, un any 
i mig més tard, La Fumera s’adapta 
a la situació pandèmica actual per 
poder crear a Sallent un espai de 
trobada. Una Festa Major senzilla, 
pensada per aplegar-nos com a po-
ble i retrobar allò que ens uneix.

Redefinim la festa temporalment per 
recuperar l’abraçada col·lectiva.
Ja no en tenim prou amb les 
mirades, les paraules o els petons 
llençats a l’aire. Necessitem irri-
tar-nos el coll, fregar-nos l’espatlla 
i sentir-nos el cor. Pell de gallina, 
energia compartida, trencar la soli-
tud i curar-nos l’ànima.

Abraçar-nos amb tot el que som i 
portem a l’espatlla. Abraçar cossos 
i ments. Cossos insurrectes, irre-
verents, sense cànons, pressions 
ni binarismes. I ments imperfectes, 
arrauxades, angoixades, plenes de 
frustracions i somnis.

Aquesta Fumera alguns ja no hi 
seran. I els recordarem amb l’home-
natge humil de mantenir la identitat 
comunitària. Les llàgrimes amargues 
les convertirem en la dolçor de la sal 
acaronant la galta.

I reivindicarem el més profund: 
envoltar-nos dels que estimem  
i estrènyer encara més els llaços 
que ens uneixen. Serem una 
abraçada col·lectiva reforçada, 
perquè no guanyi el capital, sinó  
la salut mental, la cultura al carrer 
i la vida digna.

Gaudim de la Festa Major! Aquesta 
Fumera, a Sallent, serem un sol cor 
quan ens tornem a abraçar.



PROGRAMA
D’ACTIVITATS
2021

Totes les activitats, menys les 
que estiguin indicades 
diferent, seran al recinte 
de La Fumera, a la plaça 19 
d’abril. L’espai de La Carbone-
ra serà també dins el recinte 
de La Fumera.

Cal reservar entrada diària a 
través d’aquest QR  
o a lafumera.cat



DIJOUS 9
17.30h | La Carbonera 
Pintada de mandala

18.00h | La Carbonera
Taller de beatbox - rap
Una activitat que potencia la 
creativitat amb el propi cos, a 
través de la  percussió vocal i 
l’art de simular ritmes i sons.

Concert amb Senyor Trap
Presentació de la mixtape que 
acaben de publicar, L’antiTrap 
Català, amb un missatge clar, 
personal i polític fugint de la 
música comercial. 

21:00h | Sopar de colles
Retrobem-nos al voltant de la 
taula, per forjar l’esperit de Les 
Culleres, la Bòbila i la Fàbrica Ve-
lla. Tiquets a Ca l’Amadeu (10€)

22:30h | Espectacle de presenta-
ció de La Fumera 2021: “Serem 
un sol cor quan ens tornem a 
abraçar”
A càrrec de Diaforé & Co.

22.45h | Joc de colles
Proves, cançons, jocs, astúcia i 
cooperació. 

DIMECRES 8
9:00h | 
Comença el Geocaching
Teniu temps fins diumenge per 
trobar tots els punts amagats 
pel poble i pel terme municipal. 
Podeu consultar-ne les coorde-
nades a lafumera.cat

17:00h | La Carbonera
Cursa d’orientació
Recorregut urbà en família per 
trobar balises i jugar a proves 
relacionades amb la nostra festa.

Inscripcions: a les 16.30h a 
l’espai de la Carbonera (2€ per 
persona)
*Obsequi a l’arribada per a 
tothom! 

18:30h | La Carbonera
L’hora del conte: “A l’aventu-
raaaaaaa!!!”  Amb Clara Gaval-
dà
Espectacle per a tots els públics.
                    
20:00h | Plaça de la Pau
Primer Toc de sirena
Engega l’activitat de les fàbri-
ques amb la primera sirena de la 
festa, a càrrec de Les Culleres!

21:00 | Presentació 
de les banderes 
Cada colla es confeccionarà la 
seva bandera i aquest serà el 
moment de treure-la a la llum.

22:00 | Espectacle de dansa 
“Totes” (Esbart Manresà)
Una mirada al moviment feminis-
ta a través de la dansa i la músi-
ca de Clara Peya. Un espectacle 
en què l’Esbart Manresà s’endin-
sa en un nou concepte de dansa, 
buscant un llenguatge renovat i 
proper.

22:30h | Concert: Berta Sala 
Cançó d’autor/Manresa. Berta 
Sala, cantant i pianista, presenta 
el seu primer treball “Hertogs-
traat” (Microscopi, 2020) a duet 
amb el bateria Jordi Junyent. 
Les seves cançons reflexionen 
sobre aspectes de la societat 
actual amb un to optimista i 
combinant estils com el pop, el 
folk o el jazz.



DIVENDRES 10
12:00h |  Vermut de colles amb 
Pd Madafacas

14:00h | El dinar del Temperi
(aquest any totes les colles juntes, 
fuck Covid)

16:00h | La Llista Negra
Els patrons de les fàbriques volien 
assegurar-se que les treballadores 
no es sindicarien. Si desobeïen i 
lluitaven pels seus drets eren po-
sades en una llista negra. Objec-
tes curiosos, fotos esbojarrades 
i entrebancs col·lectius. Podreu 
aconseguir-ho tot?
 

18:00 | El Temperi 
Sona el coet, comença el Tempe-
ri! Banderes amunt!

19.30h | Ball de les Treballadores

19.45h | Recompte de la Llista Negra 
Les tres tenim defectes però 
juntes som perfectes. Som rivals 
però no enemics.                  

20.30h | Festa amb els PD de les 
colles
  

DISSABTE 11
11è ANIVERSARI DE L’ATENEU 
POPULAR ROCAUS

11.00h | La Carbonera
Taller de Bombolles
Jocs esportius i cooperatius al 
carrer “Ser bascu no es fàcil” 
infantil

12.00h | Vermut musical amb 
Albeta Franklin

 
14:00h | Dinar popular 
Tiquets a Ca l’Amadeu (12€)

Tot seguit, sobretaula amb Rena-
to al aparato

17.00h | Ser bascu no és fàcil, eh! 
Proves d’habilitat i resistència 
a la basca. Tot esforç sumarà 
punts al recompte final!
 
19.30h | Balls tradicionals 
bascos amb Salbatzaile Dantza 
Taldea (Bilbao)

20:00h | Concert: El Patio 
(Mestissatge - El Bages)
El Patio és un grup bagenc que 
us ofereix un concert de música 
d’arrel llatina tradicional, per 
moure l’esquelet al ritme del son.

22:00h |  Ball de confeti amb La 
Fumera All Stars. 
No hi ha Festa Major sense ball 
de confeti. I això és sinònim de La 
Fumera All Stars! El clàssic dels 
clàssics, les versions més nostra-
des i la patxanga sallentina per 
remenar el cul (sense aixecar-lo 
gaire de la cadira)

Amb les actuacions del gegant 
Maqui i Bastoners de Sallent, 
acompanyats de la Tradibanda.



DIUMENGE 12
12:00h | Matinal de cultura popular 
Amb Salbatzaile Dantza Taldea 
(Bilbao), Trabucaires de Sallent, 
Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages, Esbart Vila 
de Sallent, Gegants i Nans de Sa-
llent, Bastoners de Sallent, gegant 
Maqui, geganta Joana La Negra 
i les Treballadores de La Fume-
ra. Acompanyats amb música en 
directe de la Tradibanda.

Seguidament
Vermut de Festa Major

17:00h | La Carretada
La tradicional cursa de carretons 
adaptada al poca-solta Covid. Les 
Culleres, la Bòbila i la Fàbrica Ve-
lla demostraran quina és la colla 
més ràpida i hàbil. Us caldrà molta 
punteria, equilibri, conducció 
temerària i resistència a l’aigua!
                         
18:30h | Concert de Jaume Arnella
Un espectacle dedicat a Jordi 
Fàbregas Canadell i Josep Escudé 
Feliu

Jaume Arnella és creador del 
cançoner folk català i persona 
molt afí als ideals de vida i de 
música d’en Jordi Fàbregas i en 
Josep Escudé. Arnella farà un 
repàs personal al cançoner amb 
algunes picades d’ullet a Sallent i 
tots els llaços amb el Jordi i el Jo-
sep. El seu repertori ens portarà 
des de les cançons del Cau de 
tota la vida fins a romanços sobre 
l’actualitat passant per l’antifran-
quisme de la transició.
  

20:00h | Recompte del marcador 
final

20:15h | La Fumerada
Només la bandera guanyadora se 
salvarà del foc de la xemeneia de 
La Fumera. Sort!
Amb l’actuació de les treballado-
res i brindis popular amb rovellat.
  
Tot seguit,
Penjada de bandera de la colla 
guanyadora al balcó de l’Ajunta-
ment.

21:00h |  Sopar de relleus

21.30h | Traca final de festa amb 
PD Barraca  Acabem la Fumera 
celebrant que som el millor poble 
del món!



MESURES
COVID-19
La Fumera prendrà totes les mesures per prevenir el 
contagi de la Covid-19 que siguin necessàries. Per 
això us recordem que:

• Per accedir al recinte de La Fumera cal omplir 
el formulari cada dia amb les vostres dades 
personals i ensenyar-lo al control d’accés. Tro-
bareu el formulari a www.lafumera.cat o al codi 
QR habilitat. 

• Cal utilitzar la mascareta menys quan s’estigui 
consumint a les taules. 

• Cal seure a les taules amb grups de màxim 10 
persones. 

• Cal desinfectar-se les mans abans d’entrar al 
recinte de La Fumera 

• L’horari de finalització de la festa serà el que les 
mesures restrictives marquin en aquell moment. 

• Si teniu símptomes de Covid, abstingueu-vos de 
venir a la festa 

• Aquestes mesures poden variar segons  
la normativa sanitària vigent durant la festa 



De manera puntual aquest any 
La Fumera se celebrarà a la plaça 
19 d’abril, per complir amb les 
mesures sanitàries i evitar el 
contagi de la Covid-19. Totes les 
activitats, menys les que estan 
especificades, es duran a terme 
dins d’aquest recinte de manera 
gratuïta. Caldrà reservar entrada 
prèviament o abans d’entrar al 
recinte.

NO ET 
PERDIS 
A LA 
FUMERA
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La Fumera és comunitat, és poble, 
és cooperació. Però només una de 
les tres colles acabarà La Fume-
ra amb la seva bandera intacta. 
Aquests són els punts que les 
colles poden aconseguir per evitar 
que la seva bandera sigui cremada 
a La Fumerada.
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La Fumera es renova amb cinc 
contenidors de vaixell recon-
vertits en estructures modulars 
multifunció. La iniciativa neix de 
la necessitat urgent de reformar 
la barraca i disposar d’un espai 
autònom, disminuir el temps de 
muntatge i desmuntatge, digni-
ficar tota l’estructura i renovar 
l’experiència Fumera.

Un cop apilats, els CUBS ens per-
meten construir elements útils i 
imprescindibles per les festes i 
esdeveniments al carrer: barres, 
magatzems, cuines o barraques 
senceres! Així, els contenidors 
també podran servir com a barres 
o magatzem per Carnaval, com a 
cuina als campaments de l’esplai 
o qualsevol altra utilitat que se’ns 
acudeixi.

Els CUBS s’han finançat amb les 
aportacions de més d’un cente-
nars de veïns i veïnes de Sallent i 
d’entitats del poble.

Amb els CUBS obrim una nova 
porta a l’autogestió i la innova-
ció a les festes sallentines. Amb 
empenta per reforçar els espais 
comunitaris que creen xarxa!
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Pots reservar les entrades a través 
d’aquest codi QR o directament 

el dia de la festa


