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PRESENTACIÓ
Sovint, el que tenim més a prop ens és més desconegut que allò exòtic. Hem tingut exposicions d’Uganda, de Mèxic, de Colòmbia...enguany
Portugal. Potser sí que hagués hagut de ser abans, però és ara, i és aquí,
a Salt, a la Fira del Cistell, on us esperem.

Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya

BENVINGUDA DE L’ALCALDE
Benvinguts a la 24a Fira Internacional del Cistell de Salt, una edició que
afrontem amb més il·lusió que mai, ja que recuperem el format tradicional
de la mostra després del parèntesi que han suposat per a tots plegats les
restriccions per fer front a la covid-19.
Unes jornades on podrem gaudir de la Fira passejant pel Barri Vell, amb
els seus patis i balcons decorats amb motius cistellers gràcies als veïns i
veïnes i a l’associació del barri que, cada any, prepara amb passió tot el que
envolta la mostra. Una Fira absolutament consolidada i que, cada octubre,
ens situa en el mapa com un referent del sector, tal com demostra el fet que
aquest 2022 puguem gaudir de la presència de nous artesans.
Enguany el país convidat és Portugal i us convido a apropar-vos a visitar
l’exposició de la cistelleria més representativa d’aquest país i les demostracions en directe del treball d’alguns dels seus artesans més reconeguts.
Una altra de les cites imprescindibles de la mostra és el Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) que arriba a la 12a edició i on podrem
conèixer les peces participants aquest any, sota el motiu de ‘Germanor’.
També voldria destacar que, amb la voluntat d’obrir la Fira més enllà de
l’entorn de la plaça de la Vila i del Barri Vell, s’instal·larà una mostra al pati
de l’Escola La Farga anomenada “Mussolets”, a càrrec de l’artista gallega
Júlia de la Cal.
En definitiva, tot està a punt per gaudir d’una històrica Fira del Cistell on recuperem el seu esperit tradicional i que és possible gràcies a la col·laboració
de l’Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya, sense l’aportació de la
qual no seria possible i que, conjuntament amb la implicació de l’Associació
de Veïns del Barri Vell i de diverses entitats converteixen la mostra en unes
jornades inoblidables i absolutament arrelades a Salt.
Esteu tots i totes convidats; us hi esperem!

Jordi Viñas_ Alcalde de Salt

PROGRAMA D’ACTIVITATS
JORNADA TÈCNICA a l’Església Parroquial de Sant Cugat
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE, de 18 a 21 h
18.00 h «Un viatge per la cistelleria portuguesa» a càrrec de
la cistellera portuguesa Cristina Silverio da Fonseca per
presentar l’exposició «Cestos e Cestas».

19.00 h «Craft-Lab Fundão», projecte de revitalització a través de
l’artesania, a càrrec del cisteller portuguès Nuno Alves.

___________________________
___________________________

DISSABTE 1 D’OCTUBRE, de 10 a 20.30 h
11. 00 h Inauguració de la Fira.
Parlaments i visita guiada als artesans.

11.15 h Demostració de cistelleria elaborada amb jonc d’estany.
A càrrec de l’artesà cisteller portuguès Manuel Ferreira.

16.00 h Inici de la construcció de la peça gegant, que enguany serà
una Cistella de pesca de gambes amb cavalls.
A càrrec de l’artesana cistellera Lieve Lieckens.

16.30 h Taller familiar: Construïm cabanes de vímet.
A càrrec de l’Escola de Cistelleria

17.00 h Taller per a fer polseres amb tireta de vímet.
A càrrec de l’artesana cistellera Mariona Velasco. A partir
de 16 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia gratuïta
dirigint-vos a la carpa de l’associació de Cistellers i Cistelleres
de Catalunya

17.30 h Entrega dels premis del Certamen Internacional de
Cistelleria Roser Albó (CICRA) i del Concurs d’Aparadors a l’espai firal.

17.30h 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:
Fal.lera Gironina, Colla Gegantera de Calonge, Caixa de
trons. Recorregut: Parc Monar (plantada), c/ Ausiàs March,
c/ Llarg, Plaça de la Vila (recinte firal).

18.00 h Taller per a fer polseres amb tireta de vímet
A càrrec de l’artesana cistellera Mariona Velasco.
A partir de 16 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia
gratuïta dirigint-vos a la carpa de l’associació de Cistellers i
Cistelleres de Catalunya.

19.00 h M
 arieta Cistellera, espectacle de música, corrandes,
danses (El Ball del Cistell) i animació al carrer.
Presentació del curs 2022-2023 de l’Aula de Música Tradicional
i Popular – Aulatradi de Salt (aulatradi.cat)

22.30 h Concert de Blackiss al pati del Teatre de Salt.
(Rock/Pop/Rumba)
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1 PASTISSERIA MARGENAT 2 LA COOPERATIVA DEL VEÏNAT 3 FARMÀCIA MIGUELEZ 4 C.B. SABATERS
5 FOTOT DUCH 6 FARMÀCIA ORDIS 7 ACADÈMIA KIDS & US SALT 8 CÒPIA CLIP
9 UUD ARABIAN PERFUME 10 ESCOLA D'ART PACO MORGADO 11 LLENCERIA DOHE
12 MERCAT MUNICIPAL 13 FARMÀCIA PLAÇA DELS PEIXOS 14 PASTISSERIA CURRIUS
15 VINTINOU PERRUQUERIA 16 PERSIANES SALT 17 FARMÀCIA ROSA AGUER
18 PERRUQUERIA DE LA O 19 ÒPTICA SALT 20 ESTANC 2 21 MICKEY MONTSE

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE, de 10 a 19 h
09.30 h 11a Caminada per les Ribes del Ter
Diàleg divulgatiu a l’entorn de la temàtica del vímet.
A càrrec d’Alba Casals.
Inscripcions el mateix dia a partir de les 8.30 h al padró de
l’Església de Sant Cugat.
Caminada curta: 5 km. Caminada llarga: 10 km
Donatiu voluntari a benefici de Càritas.

10.30 h Taller familiar Construïm cabanes de vímet, a càrrec de
l’Escola de Cistelleria

11.00 h Demostració de cistelleria elaborada amb jonc d’estany.
A càrrec de l’artesà cisteller portuguès Manuel Ferreira.

12.00 h P rojecte Salt en Dansa 2022 «Art Fabril» a la Plaça
del Teatre
Dansa per un viatge vital inspirat en l’estètica surrealista de
la pintora Remedios Varo.
En aquest viatge vertiginós, connectarem amb els mecanismes que ens alliberen de dissoldre’ns en l’oblit i recuperarem la memòria d’allò que som, d’on venim i adquirirem
consciència de cap on hem d’anar.
A càrrec de la Cia. Las Lo Las i Nou Espiral.

16.00 h Finalització de la construcció de la peça gegant que enguany serà “Cistella de pesca de gambes amb cavalls”.
A càrrec de l’artesana cistellera Lieve Lieckens.

16.30 h Taller de cistelleria amb espart, a escollir entre dues
peces de cistelleria tradicional, una escombreta d’espart o
una cistella de pinyes.
A càrrec dels membres del Taller d’Espart de la Universidad
Popular de Albacete.

18.30 h 1 9a Trobada de Corals amb la presència de la Coral
Tribana de Salt, la Coral Palandriu de Llançà i Els Cantaires
de Sarrià de Ter a l’ Església de Sant Cugat.

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA

EXPOSICIONS

PAÍS CONVIDAT: Portugal «Cestos e cestas»
L’exposició «Cestos e cestas» és una mostra de les millors peces que es
duen a terme avui en dia en la cistelleria portuguesa.
La varietat de materials i tècniques utilitzades són el reflex de la diversitat geogràfica, botànica i cultural del país continental i insular i dels
contrastos entre el nord, el sud, la costa i l’interior.
També esdevé un merescut homenatge als cistellers ja desapareguts.
Les peces, fotografies i textos són la veu dels cistellers populars i
professionals que són part activa del present i el futur de la cistelleria
portuguesa.
Horari de visita: dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20.
Lloc: al Centre de Recursos de la Gent Gran.

XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CISTELLERIA ROSER
ALBÓ (CICRA) al vestíbul del Teatre de Salt
El Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) va néixer
amb la voluntat d’incentivar la creació i recuperació de peces de la cistelleria tradicional, així com de promocionar els artistes més innovadors,
que fan una cistelleria més creativa i contemporània. Existeixen dues
modalitats de competició: la de Cistelleria Tradicional i la de Cistelleria
Artística-creativa; aquesta darrera, sempre vinculada a un concepte
inspirador que per a l’edició d’enguany és «Germanor».
Horari de visita:
dissabte de 12 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 19h.
Lloc: al vestíbul del Teatre de Salt

PEÇA GEGANT – CISTELLA DE PESCA
AMB CAVALLS - HORSE SHRIMP BASKET
A la ciutat costanera belga d’Oostduinkerke, la pesca de gambes es fa
tradicionalment a cavall.

©Sofhie Legein – Municipality of Koksijde.

Mitjançant una xarxa, el cavall va avançant i capturant les gambes que
s’emmagatzemen en grans cistelles de salze teixits de manera tradicional.
Aquestes cistelles tenen un rebaix amb el qual s’enganxen al cavall amb
corretges. El mànec s’utilitza per treure la cistella del cavall.

El mètode de pesca amb animals de tir era habitual a tota la costa flamenca del mar del Nord. Antigament, aquest mètode de pesca era habitual a les platges de Bèlgica, el nord de França, el sud d’Anglaterra i els
Països Baixos. Els pagesos pobres anaven al mar amb els seus animals
a l’hivern per guanyar alguna cosa extra. Avui dia, a Oostduinkerke,
encara s’utilitzen cavalls de tir belgues. Possiblement aquest és l’únic
lloc on encara es pesca d’aquesta manera.
El 4 de desembre de 2013, durant la reunió anual de la UNESCO, la pesca
de gambes a cavall es va incloure a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

INSTAL·LACIÓ: MUSSOLETS
Seguint la línia d’intervencions de cistelleria a l’espai urbà iniciada
l’any 2020, per a aquesta edició l’artista gallega Júlia de la Cal ha estat
realitzant, la setmana prèvia a la fira una magnífica instal·lació al pati
de l’Escola La Farga.
«Mussolets» està formada per dues peces que representen una parella
de mussols construïts amb vímet blanc i buff. El mussol gran és un gran
arc mentre que el petit és una cabaneta autoportant per a donar més
versatilitat al conjunt i afavorir el joc dels infants.

Us convidem a veure-la in situ
al c/ Sant Dionís, 40

CONCURS D’APARADORS
No us perdeu els aparadors inspirats en la Fira del Cistell que
els comerços de Salt realitzaran durant la setmana abans de
la fira! Decoracions de tot tipus i molt originals!

_____________________________

I no deixis de passejar pels carrers del Barri Vell i de gaudir
dels seus balcons i patis ornamentats pels veïns i veïnes. Des
de la plaça de la Vila, seguint pel carrer Llarg i tots els carrers
de l’entorn fins al carrer Sant Dionís.
T’hi esperem!

www.firadelcistell.cat

