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SETEMBRE

OCTUBRE

Visita teatralitzada pels 
racons desconeguts de 
la Fàbrica Vella I pàg. 4
Dissabte 3 a les 19.30, 
19.50, 20.10 i 20.30 h
Itinerant

Quinto Carajillo I pàg. 5
Dissabte 3 a les 22.00 h
Música

Postals presents per a 
una mare absent I pàg. 6
Divendres 23 a les 
20.30 h 
Multidisciplinari

Cobla Ciutat de 
Terrassa I pàg. 7
Diumenge 25 a les 
19.00 h 
Música

Raepte I pàg. 8
Diumenge 2 a les 18.00 h 
Dansa

Iaia I pàg. 9
Dissabte 22 a les 19.00 i
a les 20.30 h 
Teatre

Desperta I pàg. 10
Diumenge 23 a les 18.00 h 
Familiar

Versions amb un toc
de joventut I pàg. 11
Dissabte 29 
a les 18.30 h 
Música

Tiempo nuevo I pàg. 12
Diumenge 30 a les 
18.00 h 
Dansa

Explorar el cos, la veu i les emocions per guanyar en 
autoconeixement i expressivitat i posar-ho al servei de l’acte teatral 
o de la vida mateixa.
Dijous de 18.30 a 20.00 h de 13 a 16 anys
Dijous de 20.00 a 21.30 h joves i adults (+de 16 anys)
Preu: 15€ mes (pagament únic de 60€)
Places limitades
Inscripcions fins al 15 de setembre a: www.fabricavella.sallent.cat.

D’OCTUBRE A GENER CURS DE TEATRE AMB TATELS PÉREZ
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NOVEMBRE

Síndrome de gel I pàg. 13
Dissabte 5 a les 20.30 h 
Teatre

El Test I pàg. 14
Diumenge 6 a les 18.00 h 
Microteatre

Songs of hope.
Cor Infantil Amics 
de la Unió de 
Granollers I pàg. 15
Dissabte 12 a les 20.30 h 
Música

El llac dels 
cignes I pàg. 16
Diumenge 13 a les 18.00 h 
Dansa

Nit de les arts i 
la cultura I pàg. 17
Divendres 18 a les 19.30 h 
Multidisciplinari

Petit univers de
Marcel Gros I pàg. 18
Diumege 20 a les 11.30 h 
Familiar

Alades
Alba Careta I pàg. 19
Divendres 25 a les 
20.30 h 
Música

DESEMBRE

Elles. Píndoles
feministes I pàg. 20
Divendres 9 a les 20.30 h 
Microteatre/Tertúlia

Setembre: Dissabte 24  a les 20.30 h
Octubre: Dissabte 29 a les 20.30 h

Novembre: Diumenge 27 a les 18.00 h
Desembre: Diumenge 18 a les 18.00 h

Octubre: Diumenge 16 a les 11.30 h
Novembre: Diumenge 20 a les 18.00 h
Desembre: Diumenge 18 a les 11.30 h
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Veus solidàries I pàg. 21
Dissabte 10 a les 20.30 h 
Música



ITINERANT

VISITA TEATRALITZADA
PELS RACONS 
DESCONEGUTS DE LA
FÀBRICA VELLA

SETEMBRE
Dissabte 3

HORA
19.30 h - 19.50 h
20.10 h - 20.30 h

ENTRADA
Gratuït

4

Has vist  mai els camerinos, el magatzem, el control, la passarel·la 
de la teulada?  

Fàbrica Vella té racons desconeguts pel públic i en el dia del cinquè 
aniversari, ens ve de gust fer una visita, però serà un tant especial, 
doncs amb l’ajuda d’un guió sorpresa i uns voluntaris  espontanis, 
crearem un recorregut únic per tot l’equipament.



MÚSICA

QUINTO CARAJILLO

SETEMBRE

Dissabte 3

HORA
22.00 h 

A la Torre del Gas

ENTRADA

Gratuït
5

Actualment és el gran ambaixador de la força rumbera de Sant 
Joan de Vilatorrada, des d’on interromp amb força en el panorama 
musical actual. Una explosió de festa allà on va, banda “gamberra” 
de mestissatge amb la rumba per bandera. Acaba de donar a llum el 
seu segon disc “La Abuela Lola”.

Interpreten temes propis, afegint al show algunes versions de grups 
com Los Delinqüentes, Estopa, La Pegatina, Rosario, Peret, entre 
altres, oferint un espectacle dinàmic, festiu, únic i diferent a la resta, 
combinant l’humor, la diversitat musical, i la interacció amb el públic.



MULTIDISCIPLINARI

POSTALS PRESENTS
PER A UNA MARE ABSENT

SETEMBRE
Divendres 23

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
10€

6

Una proposta emotiva i bella per parlar d’una cosa, l’alzheimer, que 
no n’és de bell.

Amb SORRA (Toni Ortiz) que apareix, es dilueix, es transforma, 
s’insinua, s’esborra… desapareix i només queden essències, records, 
emocions…

Amb MÚSICA d’un PIANO (Elisenda Duocastella) en directe que 
embolcalla una història emocional capturada en “instants” precisos, 
vitals.

Amb PARAULES (Pep Garcia) del llibre Postals presents per a una 
mare absent (Edicions l’Albi 2018) compartides en viu i en harmonia 
amb el traç de la sorra i el so del piano.



MÚSICA

COBLA CIUTAT 
DE TERRASSA

SETEMBRE
Diumenge 25

HORA
19.00 h

ENTRADA
Gratuït

7

Amb més de 40 anys de trajectòria, aquesta cobla ens oferirà un 
concert que es divideix en dues parts. 

En la primera, anomenada Homenatge als clàssics, faran un repàs 
a aquells autors que es consideren cabdals per entendre la música 
de cobla i, en la segona part, amb títol Jordi León, 70è aniversari: 
homenatge als seus mestres, faran un recorregut vital per la 
trajectòria del director, tant dels seus mestres i referents, com del 
seu propi catàleg compositiu. 

ATENCIÓ: Concert organitzat per la Colla de Dansaires sallentins



DANSA

RAEPTE

OCTUBRE
Diumenge 2

HORA
18.00 h

ENTRADA
5€

8

Amb la direcció escènica de Jordi Aspa i Bet Miralta, amb música de 
Joana Gomila i Laia Vallès, i amb l’assessorament en el moviment 
d’Anna Romaní, l’Esbart Manresà proposa a Raepte una mirada a la 
vida de Sant Ignasi des del punt de vista de la seva transformació 
espiritual i cercant un paral·lelisme amb la transformació de la dansa 
tradicional i de la nostra societat.

Espectacle que pertany a L’Obrador d’arrel de Fira Mediterrània, un 
Programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir 
de l’arrel i la cultura popular, creant xarxa amb altres festivals i 
equipaments, i fomentant maridatges i trobades. 

Amb l’acompanyament de Fira Mediterrània de Manresa dins 
d’impuls a la dansa d’arrel.

Coproducció: FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA, AGRUPACIÓ 
CULTURAL DEL BAGES, FESTIVAL ÉS DANSA DE LES PRESES



TEATRE

IAIA

OCTUBRE
Dissabte 22

HORA
19.00 h - 2/4 de 9 h

ENTRADA
12€

9

10�

PREU
+65

Una creació de: Mambo Project
Direcció: Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso
Dramatúrgia: Ferran Echegaray, Verónica Navas
Intèrprets: Jordi Font, Mireia IllamolaPino Steiner

Iaia és un espectacle multidisciplinar on el públic entrarà al menjador 
de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records.

Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat 
en videotrucada. Un espectacle on conviuen passat i present per 
conèixer i entendre la història de les nostres iaies.

Atenció: Dos passis amb aforament limitat a 50 persones.



FAMILIAR

DESPERTA

OCTUBRE
Diumenge 23

HORA
18.00 h

ENTRADA
6€

10

Un escenari buit. De sobte, arriba una furgoneta. I com una onada 
d’aire fresc, l’escenari buit es comença a transformar. Ja ha arribat 
la companyia! La Lisanlússapa i en DelRi, són uns comediants que 
comparteixen la seva passió pel teatre explicant les seves històries. 
Relats carregats d’humor i imaginació que desperten les emocions i 
els sentiments. Cinc històries originals, que no et deixaran indiferent. 
Que et faran despertar d’emoció o de riure. O les dues coses!

Gratuït pels menors de 4 anys.



MÚSICA

VERSIONS AMB 
UN TOC DE JOVENTUT

OCTUBRE
Dissabte 29

HORA
2/4 de 7 h

ENTRADA
Gratuït

11

El sallentí Guillem Estany i la Ona Pardo, dos joves que tenen una 
cosa en comú: la passió per la música!

Oferiran un repertori de versions passat pel filtre de la joventut 
esdevenint una barreja de diferents estils i gèneres. Temes de 
sempre interpretats avui…

Seguidament sessió de cine amb el Cicle Gaudí, però abans una mica 
de sopar amb el menjador del Casal.



DANSA

TIEMPO NUEVO

OCTUBRE
Diumenge 30

HORA
18.00 h

ENTRADA
12€

10�

PREU
+65

8�

PREU
-25
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BARCELONA FLAMENCO BALLET, companyia internacional de 
dansa flamenca, promou l’art flamenc barceloní per tot el món.

David Gutiérrez, actualment és un dels referents innovadors del 
flamenc, que com a creador del seu espectacle TIEMPO NUEVO, 
aconsegueix evocar una dura experiència personal marcada per 
l’afany de superació i sacrifici molt presents en la carrera d’un 
bailaor. Un espectacle en el qual predomina la fusió del flamenc més 
pur, amb danses contemporànies i jazz; una proposta nova i diferent, 
un espectacle comercial, que marca un “Temps Nou” en el flamenc.



PREU
+65

�

PREU
-25

TEATRE

SÍNDROME DE GEL

NOVEMBRE
Dissabte 5

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
12€

13

Guió:  Mohamad Bitari i Clàudia Cedó 
Direcció: Xicu Maso
Actors: Miriam Alamany, Silvia Albert Sopale, Judith Farrés, Asma Ismail, 
Carles Martínez, Roc Martínez, Ramon Micó, Jana Punsola, Manar Tajlo.

Fugint de la guerra de l’Iraq, l’Eman i les seves dues filles van arribar fa 
uns anys a Suècia. Avui han rebut una carta oficial que diu que els neguen 
el permís de residència. Aquesta obra amb esperit de denúncia forma 
part de la Perspectiva social, un pack d’activitats culturals i educatives 
de voluntat crítica i reflexiva que el Teatre Lliure i la Diputació de Barcelona 
apropen a municipis de la demarcació a través del programa pilot Lliure al 
territori, i Sallent ha estat un dels municipis escollits de la Catalunya Central. 
Activitat complementària COSMOS fa servir un panell col·laboratiu digital molt gràfic que posem 
a disposició del públic per visualitzar tot l’univers d’(inter)connexions que expliquen la posada en 
escena. Una realitat expandida dels processos creatius que es produeixen al teatre i que, generalment, 
no surten de la intimitat de les sales d’assaig. Donem valor a la complexitat conceptual, metodològica 
i artística que hi ha darrere d’un espectacle i la compartim amb el públic. (Aforament limitat a 40 
persones. Cal inscriure’s a la pàgina de venda d’entrades de Fàbrica Vell).

8�10�



MICROTEATRE

EL TEST

NOVEMBRE
Diumenge 6

HORA
18.00 h

Casa Torres Amat

ENTRADA
8€

14

El Test és el Festival de la xarxa de POBLES CREATIUS del qual 
Sallent en forma part. Aquest festival està obert a propostes de tots 
els llenguatges artístics (música, dansa, teatre, circ, titelles, màgia, 
monòlegs, poesia, nous llenguatges…).

És un cicle d’arts intenses de curta durada per espais reduïts i no 
convencionals on la distància entre públic i artistes és mínima, fent 
augmentar l’experiència del públic i la intensitat de l’espectacle. 
Volem sorprendre amb tres peces teatrals molt diferents entre elles 
i que us faran passar una bona estona.

Fàbrica Vella surt a fora, actuacions a la Casa Torres Amat.



10�

PREU
+65

8�

PREU
-25

MÚSICA

SONGS OF HOPE.
COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ 

DE GRANOLLERS 

NOVEMBRE
Dissabte 12

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
12€

15

Espectacle que posa sobre l’escenari l’essència més pura del Cor 
Infantil Amics de la Unió. Un so blanc i natural, una actitud escènica 
que denota experiència en el treball interpretatiu i la capacitat de 
comunicar-se amb el públic a través del llenguatge de les emocions. 
Són els ingredients que formen aquesta proposta que posa a 
l’escenari una nova manera d’entendre el cant coral.

L’espectacle s’articula entorn de diferents obres tant de compositors 
catalans com d’arreu del món, d’autors contemporanis i d’altres 
segles: es tracta d’un ventall amb tots els colors i textures possibles. 
El concert és una experiència sensorial que va més enllà de qualsevol 
expectativa; música i teatre s’uneixen per fer sentir l’espectador com 
si fos un membre més del cor.

�



DANSA

EL LLAC DELS CIGNES

NOVEMBRE
Diumenge 13

HORA
18.00 h

ENTRADA
10€

16

8�

L’escola Ballet Clàssic Manresa (BCM) presenta el seu darrer projecte 
El Llac dels cignes, uns dels ballets més emblemàtics i màgics del 
repertori clàssic.

Odette, una bella jove, es veu obligada a viure sota la forma d’un 
cigne a causa de l’encanteri del malvat Von Rothbart. El príncep 
Sigfrid podria ser qui l’ajudi a desfer el malefici, però el Bruixot i la 
seva filla Odile, el cigne negre, faran el possible per evitar-ho.

Us esperem per revelar el final d’aquesta apassionant història.

- 25 
ANYS



EL LLAC DELS CIGNES
MULTIDISCIPLINARI

NIT DE LES ARTS I 
LA CULTURA

NOVEMBRE
Divendres 18

HORA
2/4 de 8 h

ENTRADA
Gratuït

17

Gala de lliurament dels Premis Lacetània de les arts i la cultura 
2022, organitzada per Òmnium cultural del Bages-Moianès, aquesta 
quarta edició de la gala es farà per primera vegada fora de Manresa 
i serà presentada pels sallentins Berta Portabella i Rafa Gordillo, 
amb la participació del grup de dansa Les Diaforé i diferents músics 
vinculats a Sallent, amb algunes sorpreses més i sota la direcció de 
Sílvia Sanfeliu.



FAMILIAR

PETIT UNIVERS DE
MARCEL GROS

ALADES.
ALBA CARETA

NOVEMBRE
Diumenge 20

HORA
2/4 de 12 h

ENTRADA
6€

18

En Marcel fent un viatge a la infància explica la història de “La Pilota 
més grossa del món”

Barrejant somnis, records i imaginacions confecciona l’espectacle en 
viu i en directe com si es tractés d’un llibre il·lustrat.

Tots som igual de diferents, tots portem a dins un “Petit Univers”.

Un espectacle molt personal i transferible!

En el dia mundial de la infància, programem pels infants, que s’ho 
mereixen! 

Gratuït pels menors de 4 anys.



PETIT UNIVERS DE
MARCEL GROS

MÚSICA

ALADES.
ALBA CARETA

NOVEMBRE
Divendres 25

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
10€

19

En el dia en contra de la violència de gènere, una proposta liderada 
per una dona ALBA CARETA que  presenta “Alades”, el seu segon 
disc com a líder dos anys després d’irrompre amb força a l’escena 
jazzística tant catalana com d’àmbit europeu amb “Orígens” (Blue 
Asteroid Records, 2018), un àlbum molt alabat pel públic i la crítica, i 
que li va valer el Premi Enderrock 2018 a millor àlbum de jazz.

Un projecte enèrgic, trencador i proper acompanyada dels músics 
més prometedors de l’escena catalana del jazz. 

Alba Careta - trompeta i veu / Lucas Martínez - saxo tenor / 
Roger Santacana - piano / Giuseppe Campisi - contrabaix / Josep 
Cordobés - bateria.
Concert inclòs en els actes d’ADONA’T pel 25N.

10�

PREU
+65

8�

PREU
-25

�
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MICROTEATRE/TERTÚLIA

ELLES.
PÍNDOLES FEMINISTES

DESEMBRE
Divendres 9

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
5€

Per què triguen tant les dones quan van al bany?

Com podem saber si és consentit o sense sentit?

Per què existeix el dia contra les violències masclistes?

Aquestes i altres preguntes veuran la seva resposta en clau d’humor 
a les nostres Píndoles feministes d’ELLES: entreteniment i diversió 
tan per a elles com per a ells: Perquè l’humor no entén de gèneres!



MÚSICA

VEUS SOLIDÀRIES

DESEMBRE
Dissabte 10

HORA
2/4 de 9 h

ENTRADA
Taquilla inversa

21

“Veus solidàries”, en la seva 3a edició a Fàbrica Vella  compta amb 
la col·laboració altruista de diferents artistes que amb les seves veus 
pretenen despertar la nostra solidaritat ja que aquest projecte va 
néixer gràcies a l’Associació cultural Qüestió de 4 l’any 2016 per 
col·laborar amb la Marató de TV3 i destinar els beneficis a la causa.

Ens fa especial il·lusió que en formeu part, que vingueu a viure la 
màgia i pugueu aportar el vostre granet de sorra.

MÚSICA

10�

PREU
+65

8�

PREU
-25
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Octubre: Diumenge 16 a 2/4 de 12 h
Novembre: Diumenge 20 a les 18.00 h
Desembre: Diumenge 18 a 2/4 de 12 h

OCTUBRE
a partir de 3 anys

NOVEMBRE
a partir de 8 anys

DESEMBRE

ENTRADA 
GRATUÏTA

a partir de 3 anys
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CINEMA

CICLE GAUDÍ

Setembre: Dissabte 24 a 2/4 de 9 h
Octubre: Dissabte 29 a 2/4 de 9 h

Novembre: Diumenge 27 a les 18.00 h
Desembre: Diumenge 18 a les 18.00 h

Entrada general: 4.50€ 
+65 anys / Carnet Jove: 3.00€

SETEMBRE

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE



 

 Carrer Camp de la Bota, núm. 5
Sallent 08650

Ajuntament de Sallent
93 837 02 00

sll.fabricavella@sallent.cat

fabricavella.sallent.cat

Fàbrica Vella Espai Cultural

@fabricavella

Amb el suport del Departament de Cultura

DADES DE CONTACTE

VENDA D’ENTRADES A

SEGUEIX-NOS!


