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2022



Què és 
“Sallent, un aparador
d’experiencies
inoblidables”?

La primavera a Sallent és sinònim de compres i 
diversió. L’Ajuntament i els comerços de Sallent, 
han preparat tot un seguit d’experiències 
associades a moda, bellesa, salut, gastronomia, 
música... Durant el dissabte 14 de maig podreu 
gaudir de tallers, xerrades, tastos, exposicions de 
productors locals i animació per a tots els gustos. 
No us ho podeu perdre!

Agafeu l’agenda i assenyaleu tot allò
que us interessi: 
En aquest fulletó trobareu tots els establiments 
que participen en l’esdeveniment i l’experiència 
que realitzen. Hi descobrireu un grapat de 
propostes que el comerç de Sallent estarà 
encantat de compartir amb vosaltres. 

TOTES LES EXPERIÈNCIES SÓN GRATUÏTES 



Locals
amb vida 

L’Ajuntament vol donar vida als locals comercials tancats perquè 
passejar pels carrers del centre comercial de Sallent sigui una 
experiència agradable i a la vegada atractiva per a l’obertura de 
nous comerços.

Per aquest motiu, amb el suport dels amics de les Enramades i 
l’associació Foto Club Sallent, s’han escollit les millors fotografies 
de la festa tradicional de les Enramades de diversos anys i s’han 
col·locat en format gran en alguns dels aparadors dels locals 
buits i, així, aprofitant aquesta iniciativa també es posa en
relleu aquesta festa, declarada d'interès nacional,
que se celebra per Corpus.

Podeu consultar el catàleg
de locals comercials disponibles
a la web municipal.



Matí
ESPECTACLE ITINERANT 
D’ANIMACIÓ
D’11:00 h a 13:00 h. Sortida Plaça 
dels arbres i recorregut pel centre 
comercial
A càrrec de la companyia Filigranes

DEMOSTRACIÓ DE CUINA  
AMB PRODUCTES DEL 
TERRITORI I DE 
TEMPORADA
11:30 h - Plaça Anselm Clavé
A càrrec del cuiner Roger Alcaraz 
del restaurant El Celler de Sallent

DESFILADA DE MODA
12:45 h. Pl. de la Verdura, Travessia 
del teatre i Pl. Anselm Clavé

HI PARTICIPEN:
Botigues de moda i complements: 
Amadeu, Calçats Vilalta, Casa Vilaró, 
Centre Òptic Sallent, Llenceria 
Teresa, Lookal, Ma Carme 
perfumeria, Martí Esports i 
Pedacets de cotó 
Disseny i costura de roba:
Montse Sarri Atelier
Perruqueria i estètica: 
Estètica Amàlia, Estètica Giulia,
Perruqueria 9 look, Perruqueria 
Martí i Perruqueria styl Gem unisex  
Decoració amb plantes: 
Traval plantes i artesania

Tarda
EXPOSICIÓ PINTURES
DE SALLENT 
De 17:00 h a 20:00 h. Plaça de la 
Verdura i Travessia del teatre
Col·labora: Cercle Artístic Sallentí

VERSIONS MUSICALS  
De 17:00 h a 18:00 h. 
Plaça Anselm Clavé  
A càrrec de Dani i Juanjo Tinajas

DEMOSTRACIÓ DE CUINA  
AMB PRODUCTES DEL 
TERRITORI I DE 
TEMPORADA
18:00 h. Plaça Anselm Clavé  
A càrrec dels cuiners Marc, Nu i 
Aleix del restaurant La Masia de 
Sallent

TAST DE VINS  
18:45 h. Plaça Anselm Clavé    
A càrrec del Celler Sanmartí. Places 
limitades. A partir de les 18:15 h us 
podeu inscriure presencialment a la 
mateixa plaça.
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Tot el dia
CAVALLETS ARTESANALS
SOSTENIBLES 
De 10:30 h a 14:00 h i 17:00 h a 20:00 h.
Plaça Joan Vilaseca
A partir del 7 de maig trobareu
VALS GRATUÏTS PELS CAVALLETS 
a tots els establiments que participen 
en aquest aparador d’experiències o a 
la desfilada de moda.

JOCS DE FUSTA GEGANTS
I SOSTENIBLES PER TOTES 
LES EDATS
De 10:30 h a 14:00 h i 17:00 h a 20:00 h. 
Plaça Joan Vilaseca, Carrer Cós, 
Plaça verdura i Plaça de la Pau  

EXPOSICIÓ DE 
PRODUCTES 
AGROALIMENTARIS 
LOCALS 
De 10:30 h a 14:00 h i 17:00 h a 20:00 h. 
Plaça Anselm Clavé  

• Productes d’Agrofresc

• Productes de Làctics Cabrianes

• Vins del Celler Sanmartí

• Ous ecològics de Cabrianes (Venda)

• Ous frescos de Casa Coll

SERVEI DE
FOOD TRUCK
Plaça Anselm Clavé

4
Passeig 1 d’octubre

Pl. de la
Verdura

C
. N

ou
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Experiències als
establiments 
participants

CASA VILARÓ
Dissenya la teva roba! 
Fes un dibuix de com 
t’agradaria vestir-te o 
escriu una frase que 
voldries portar impresa 
a la teva roba i ho 
exposarem a 
l’aparador durant 15 
dies. Participaràs en un 
sorteig d’una peça de 
roba de la nostra 
botiga. 

C/ Cós

GOS&ROLL
Demostració de 
perruqueria canina amb 
un gos-maniquí.

L’ESTÈTICA
Demostració de cremes 
facials a l'interior i 
sorteig per la clientela 
que passi pel centre.

Passeig 1 d’octubre

Pl. de la
Verdura

C
. N

ou

MªCARME 
PERFUMERIA
Demostració de 
cosmètica i sorteig d’un 
producte de la nostra 
botiga.

Tot el dia



Locals
amb vida 

L’Ajuntament vol donar vida als locals comercials tancats perquè 
passejar pels carrers del centre comercial de Sallent sigui una 
experiència agradable i a la vegada atractiva per a l’obertura de 
nous comerços.

Per aquest motiu, amb el suport dels amics de les Enramades i 
l’associació Foto Club Sallent, s’han escollit les millors fotografies 
de la festa tradicional de les Enramades de diversos anys i s’han 
col·locat en format gran en alguns dels aparadors dels locals 
buits i, així, aprofitant aquesta iniciativa també es posa en
relleu aquesta festa, declarada d'interès nacional,
que se celebra per Corpus.

Podeu consultar el catàleg
de locals comercials disponibles
a la web municipal.

Experiències als
establiments 
participants

CASA VILARÓ
Dissenya la teva roba! 
Fes un dibuix de com 
t’agradaria vestir-te o 
escriu una frase que 
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a la teva roba i ho 
exposarem a 
l’aparador durant 15 
dies. Participaràs en un 
sorteig d’una peça de 
roba de la nostra 
botiga. 

C/ Cós

ECOBIOFOC
Degustació de sucs 
ecològics de  
proximitat.

EXPERT
SALLENT
Demostració de 
batedores de got.

ESTÈTICA MI&MI
Vine a conèixer el Centre i 
escull un dels dos serveis 
gratuïts: Ulleres de 
pressoteràpia per arrugues 
i relaxació (10 minuts) o 
esmaltat semipermanent 
(sense manicura).

FRUITERIA ROS
Tastet de fruita. Vine a 
provar la nostra fruita!

GOS&ROLL
Demostració de 
perruqueria canina amb 
un gos-maniquí.

INSTAL.LACIONS 
A. MELLADO
Exposició i informació 
per a la instal·lació 
d’aparells d’osmosi 
inversa, descalcificadors, 
bombes de calor 
aerotèrmica i plaques 
fotovoltaiques.

LLIBRERIA 
L’ESPILL
Sorteig d’un val de 
compra per gastar en 
llibres de la nostra 
botiga entre els clients i 
clientes que comprin a 
l’establiment el dia 14 de 
maig. 

L’ESTÈTICA
Demostració de cremes 
facials a l'interior i 
sorteig per la clientela 
que passi pel centre.

Passeig 1 d’octubre

SALA CAL 
NISSET
Tast d’amanida 
russa d’11h a 12h.

MªCARME 
PERFUMERIA
Demostració de 
cosmètica i sorteig d’un 
producte de la nostra 
botiga.

Tot el dia Només al matí
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establiments 
participants
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t’agradaria vestir-te o 
escriu una frase que 
voldries portar impresa 
a la teva roba i ho 
exposarem a 
l’aparador durant 15 
dies. Participaràs en un 
sorteig d’una peça de 
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botiga. 

EL PECAT
Mostra de productes 
davant del nostre 
establiment.
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facials a l'interior i 
sorteig per la clientela 
que passi pel centre.

AMADEU
Obsequi per una compra 
al nostre establiment.

C/ Àngel Guimerà

LOOKAL
Canvia’m el look!:
Viu l’experiència de 
vestir-te d’una altra 
manera per un dia. 
Anima’t a provar-ho!

Obsequi d’una bossa de 
roba per una compra 
mínima.

Photocall a la botiga: 
La gent que ens etiqueti 
per Instagram entrarà en 
el sorteig d’un val per 
comprar a la nostra 
botiga.

JOIERIA PONS
Exposició de rellotges 
antics.
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del teatreSALA CAL 
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escull un dels dos serveis 
gratuïts: Ulleres de 
pressoteràpia per arrugues 
i relaxació (10 minuts) o 
esmaltat semipermanent 
(sense manicura).

FRUITERIA ROS
Tastet de fruita. Vine a 
provar la nostra fruita!

GOS&ROLL
Demostració de 
perruqueria canina amb 
un gos-maniquí.

INSTAL.LACIONS 
A. MELLADO
Exposició i informació 
per a la instal·lació 
d’aparells d’osmosi 
inversa, descalcificadors, 
bombes de calor 
aerotèrmica i plaques 
fotovoltaiques.

LLIBRERIA 
L’ESPILL
Sorteig d’un val de 
compra per gastar en 
llibres de la nostra 
botiga entre els clients i 
clientes que comprin a 
l’establiment el dia 14 de 
maig. 

L’ESTÈTICA
Demostració de cremes 
facials a l'interior i 
sorteig per la clientela 
que passi pel centre.

AMADEU
Obsequi per una compra 
al nostre establiment.

C/ Àngel Guimerà

CLINICA DENTAL 
GIL-VERNET
Xerrades informatives 
dels nostres 
tractaments innovadors 
en  estètica dental i 
facial (àcid hialurònic i 
plasma). Horaris: 11h a 
11:30 h / 12h a 12:30h. 
Sorteig d’un tractament 
entre els i les assistents.

PEDACETS
DE COTÓ
Espai de joc amb 
materials reciclats.

LOOKAL
Canvia’m el look!:
Viu l’experiència de 
vestir-te d’una altra 
manera per un dia. 
Anima’t a provar-ho!

Obsequi d’una bossa de 
roba per una compra 
mínima.

Photocall a la botiga: 
La gent que ens etiqueti 
per Instagram entrarà en 
el sorteig d’un val per 
comprar a la nostra 
botiga.

MERCERIA
CA L’ANTONIA
Un producte gratuït per 
una determinada 
compra o una bossa 
reutilitzable.

C/Nou

JOIERIA PONS
Exposició de rellotges 
antics.

Travessia
del teatre

GO IDIOMES
Jornada de portes obertes 
de 9 h a 13 h i photocall 
amb regal de matrícula 
gratuïta per al curs 
2022-2023: a la persona que 
tingui més likes a les 
nostres xarxes socials.

C/ Avinyó

SALA CAL 
NISSET
Tast d’amanida 
russa d’11h a 12h.

MªCARME 
PERFUMERIA
Demostració de 
cosmètica i sorteig d’un 
producte de la nostra 
botiga.

Només al matí



Què és 
“Sallent, un aparador
d’experiencies
inoblidables”?

La primavera a Sallent és sinònim de compres i 
diversió. L’Ajuntament i els comerços de Sallent, 
han preparat tot un seguit d’experiències 
associades a moda, bellesa, salut, gastronomia, 
música... Durant el dissabte 14 de maig podreu 
gaudir de tallers, xerrades, tastos, exposicions de 
productors locals i animació per a tots els gustos. 
No us ho podeu perdre!

Agafeu l’agenda i assenyaleu tot allò
que us interessi: 
En aquest fulletó trobareu tots els establiments 
que participen en l’esdeveniment i l’experiència 
que realitzen. Hi descobrireu un grapat de 
propostes que el comerç de Sallent estarà 
encantat de compartir amb vosaltres. 

TOTES LES EXPERIÈNCIES SÓN GRATUÏTES 

L’Ajuntament vol donar vida als locals comercials tancats perquè 
passejar pels carrers del centre comercial de Sallent sigui una 
experiència agradable i a la vegada atractiva per a l’obertura de 
nous comerços.

Per aquest motiu, amb el suport dels amics de les Enramades i 
l’associació Foto Club Sallent, s’han escollit les millors fotografies 
de la festa tradicional de les Enramades de diversos anys i s’han 
col·locat en format gran en alguns dels aparadors dels locals 
buits i, així, aprofitant aquesta iniciativa també es posa en
relleu aquesta festa, declarada d'interès nacional,
que se celebra per Corpus.

Podeu consultar el catàleg
de locals comercials disponibles
a la web municipal.

EL PECAT
Mostra de productes 
davant del nostre 
establiment.

Pl. de la Pau

AMADEU
Obsequi per una compra 
al nostre establiment.

C/ Àngel Guimerà

CLINICA DENTAL 
GIL-VERNET
Xerrades informatives 
dels nostres 
tractaments innovadors 
en  estètica dental i 
facial (àcid hialurònic i 
plasma). Horaris: 11h a 
11:30 h / 12h a 12:30h. 
Sorteig d’un tractament 
entre els i les assistents.

CENTRE 
OCUPACIONAL 
AMPANS 
Exposició de fotografies 
a l’aparador

PEDACETS
DE COTÓ
Espai de joc amb 
materials reciclats.

FORN DE 
CABRIANES
Compra una coca i et 
regalem una barra de pa.

LOOKAL
Canvia’m el look!:
Viu l’experiència de 
vestir-te d’una altra 
manera per un dia. 
Anima’t a provar-ho!

Obsequi d’una bossa de 
roba per una compra 
mínima.

Photocall a la botiga: 
La gent que ens etiqueti 
per Instagram entrarà en 
el sorteig d’un val per 
comprar a la nostra 
botiga.

MARTÍ ESPORTS
Taller de Furoshiki , tècnica 
japonesa per embolicar els 
regals de forma sostenible. 

Espai per personalitzar 
amb retoladors les nostres 
totebags reutilitzables del 
30è aniversari de la botiga.

MERCERIA
CA L’ANTONIA
Un producte gratuït per 
una determinada 
compra o una bossa 
reutilitzable.

C/Nou

JOIERIA PONS
Exposició de rellotges 
antics.

Travessia
del teatre

GO IDIOMES
Jornada de portes obertes 
de 9 h a 13 h i photocall 
amb regal de matrícula 
gratuïta per al curs 
2022-2023: a la persona que 
tingui més likes a les 
nostres xarxes socials.

C/ Avinyó

FERRETERIA 
TRESSERRES
Exposició d’articles de 
jardineria i demostració de 
productes de la nostra 
botiga.

C/ St. Bernat
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