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“L’IDIOMA ÉS 
 LA COLUMNA 

VERTEBRAL D’UNA 
CULTURA, L’ÚNIC 
INSTRUMENT QUE 

ASSEGURA  
LA SEVA  

   PRESERVACIÓ.” 

Els últims 10 anys han deixat de 
parlar el català 500.000 perso-
nes. Només el 32% de la població 
dels Països Catalans és parlant 
habitual del català.

No és un fet arbitrari; els atacs 
constants a l’escola en català són 
l’exemple més clar de la voluntat 
de bandejar la llengua i fer-la cada 
cop més residual, també a l’espai 
públic.

Aquest any el govern de la Gene-
ralitat ha convertit en llei que el 
castellà pugui ser llengua d’ús 
habitual a les aules. Així, la tan 
lluitada immersió lingüística que 
igualava a tota la societat, un 
instrument bàsic de comunicació 
i cohesió social, deixa d’existir 
i s’obre la porta a la segregació 
lingüística. Més ales a l’extrema 
dreta.

La Fumera som un espai de lluita i 
reivindicació. I per això fem de la 
cultura part de la defensa activa 
de la llengua. Ho devem a totes 
aquelles persones que van lluitar 
per recuperar l’escola catalana, 
referents pedagògics comprome-
sos. Ho devem a totes aquelles 
persones que en clandestinitat 
van seguir cantant, llegint i escri-
vint en català. En definitiva, a to-
tes aquelles persones anònimes 
que van reaccionar davant les 
imposicions d’un règim que que 
encara corre pels nostres carrers.

Per tot això, aquesta Fumera con-
tinuarem batallant per la cultura 
en català, per teixir una llengua 
viva i compartida. 

Sallent, treieu la camisa de l’ar-
mari, tornem a omplir el poble de 
colors i sobretot, que no se’ns 
mengi la llengua el gat!

M A N U E L D E  P E D R O L O



CONSELLS PER A 
UNA  BONA FUMERA
RESPECTA EL VEÏNAT
La Fumera és una festa de dia i de 
nit. Treballem en contacte amb 
el veïnat i, per això, no allarguem 
els horaris desmesuradament. Us 
agrairem que, un cop acabades 
les activitats, eviteu fer soroll al 
carrer i les places.
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NO FACIS 
“BOTELLÓN”
Aquesta festa és totalment 
autogestionada i bona part dels 
ingressos provenen d’àpats i barra. 
Ajuda’ns a fer-ho possible!

COMERÇ LOCAL
Intentem proveir-nos de productes 
de comerços de proximitat.  
Aprofitem per agrair-los la seva 
col·laboració a la festa.

ECOLOGISME
El respecte al Medi Ambient és una 
prioritat. Per això, instal·lem conte-
nidors de reciclatge, utilitzem gots 
i vaixella reutilitzable i reduïm els 
residus. Ajuda’ns a fer-ho possible!

RECORDA: Abans de sortir de 
casa, agafa el got o copa de la Fu-
mera. Entre totes contribuïm amb 
la bona reutilització del plàstic!

NETEJA
Gaudir d’espais nets és responsabi-
litat de tothom. Per això us animem 
a cuidar les places i els carrers. A la 
vegada, cada nit ens encarreguem 
de netejar la plaça pel dia següent.

ESTIMA I SIGUES 
COM VULGUIS
En aquesta festa hi tenen cabuda 
totes les identitats i opcions se-
xuals i de gènere. 
La Fumera també és LGTBI!

OBJECTIU BURILLES
Les burilles no són biodegradables. Instal·larem uns 
cendrers especials per mantenir més nets els espais.

PROTOCOL CONTRA 
LES AGRESSIONS SEXISTES
La Fumera disposa d’un protocol contra les agressions 
sexistes. Aquest protocol s’elabora i es revisa anualment. 
Si et sents agredida i vols suport, dirigeix-te a la barra o 
truca al número de telèfon indicat als cartells  
que trobaràs a la plaça.

RESPONSABILITAT
Recorda que el grau d’alcohol a la 
sang i el nivell de gaudi de la festa 
no són directament proporcionals. 

Consumeix amb responsabilitat.



FUMERA 
FEMINISTA

ELS ESPAIS
Un any més sortim al carrer i aquest 
cop per reivindicar-lo, també, com 
a espai cultural. Des de la Fumera, 
apostem per un espai feminista 
i lliure d’agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques. 

Entenem la Fumera com un espai 
contra les violències masclistes, 
que reivindica el dret a decidir sobre 
el nostre cos i la nostra vida,  
a estimar i ser qui i com vulguem.  
És per això que reivindiquem el  
carrer com un espai lliure i segur 
per a totes, on qualsevol persona,  
de qualsevol col·lectiu, pugui 
sentir-se còmoda i sense necessitat 
d’amagar cap actitud ni desig. 
Un espai on lluitar per una altra  
forma d’entendre i organitzar la 
vida, l’economia i les relacions.  

Reivindiquem i legitimem  
l’autodefensa com a resposta  
a les agressions masclistes i 
estem preparades amb un  
protocol i torns d’autodefensa 
per poder oferir suport per res-
pondre quan sigui necessari. 

Si et sents agredida i vols suport no 
dubtis en demanar ajuda.  
No agredeixis, a La Fumera no hi te-
nen cabuda les agressions. I si veus 
una agressió; no siguis còmplice, 
denuncia-la.

Només amb organització i  
solidaritat farem de La Fumera  
un espai per a totes!

Cultivem la imaginació, l’art, 
la creativitat i la llibertat d’expressió sense límits! La 
Carbonera  es un espai familiar consolidat des d’on  

fomentem la cultura amb grans dosis de diversió per a la 
canalla i el jovent. Un espai on infants i joves són els 

protagonistes d’avui i el futur de demà!
 

I recordeu, si no es pot jugar no és la meva revolució!

Aquest any, el Pati torna amb més forma que mai. 
El Pati posa a disposició de la comunitat artística local i 

d’arreu un espai on mostrar-se i intercanviar sensacions 
amb el públic. I alhora fem visible la creació artística 

sallentina, que no n’hi ha poca! De nou, l’espai serà a La 
Pelatera a causa de les obres de la Casa Torres Amat. 

La plaça de la Verdura es conver-teix en El Magatzem 
de La Fumera. Un espai reservat, on es pot descansar 

i conversar agradablement. La proposta d’activitats 
relaxades del Magatzem es combina amb la possibilitat 

d’acompanyar-ho d’una beguda o una tapa. 

Veniu a provar els còctels d’El Magatzem per  
amenitzar les caloroses nits de La Fumera. 

Els sopars de La Fumera s’han convertit en moments 
imprescindibles per aturar-nos i agafar forces.

El Passadís és una zona per seure, xerrar i menjar  
durant la festa. El trobareu al carrer Guimerà,  

just a tocar de Cal Teia.



A LA BARRA
A la barra hi trobareu productes de 
proximitat, Rovellat, begudes de la 
terra i molt més!

CUINA
Per aguantar amb força la festa 
cal cuidar l’estómac i estar ben 
alimentades.
Passeu per la cuina dels CUBS a   
fer un entrepà o una pizza, i la 
Carbonera organitza cada tarda 
berenar! Tindrem opció vegetariana i 
sense gluten. 

A la cuina disposem de microones 
per escalfar menjar per a nadons.

LAVABOS
A la Fumera tenim lavabos cons-
truïts i finançats a través  
d’aportacions populars. Poden 
abastir fins a 9 persones a la  
vegada! Per descomptat, un d’ells 
és adaptat a persones amb  
mobilitat reduïda. Us agraïm  
que els mantingueu nets i en bon 
estat.

PÀRQUING 
“COTXETS”
No oblidem que molts infants venen 
amb cotxet i es necessita espai 
per aparcar-los i moure’s amb  
facilitat. Per això trobareu una 
zona on podreu deixar-lo, per 
gaudir de la festa més lleugeres.

ZONA WIFI
La plaça de Cal Teia i de la Verdura 
disposen de cobertura Wi-Fi oberta 
i gratuïta. El sistema funciona a 
través de la xarxa comunitària  
guifi.net, defugint les grans  
empreses telefòniques i apostant 
per una xarxa oberta, lliure  
i neutral.

MAPA

SERVEIS

No donis més 
voltes per 

Sallent! Busca 
al mapa el lloc 

de les activitats 
de La Fumera. 

I si no, sempre 
ens quedarà Cal 

Teia!



21:00h | Cal Teia

Presentació de les banderes
Cada colla es confeccionarà la 
seva bandera. Aquest serà el 
moment de treure-la a la llum.

22:00h | Cal Teia

Espectacle de dansa 
“Cent per cent”
Un espectacle amb Guillem 
Gamell, Andrea Millan i Sònia 
Serra.Mostra de dansa contem-
porània que partint de la pròpia 
vivència i els sentits pretén posar 
sobre la taula el pes de la pròpia 
llengua a les nostres vides i a la 
societat, en aquest cas el català.

22:30h | Cal Teia

Mireia Vives i Borja Penalba  
Mireia Vives i Borja Penalba 
ens ho mostren en forma de 
cançons el camí que han trepitjat 
al llarg de 5 anys, amb la peculiar 
coherència de les pròpies con-
tradiccions, amb la passió de qui 
estima la terra i amb la ràbia de 
qui veu llibertats empresonades.

 

DIVENDRES 2
20:00h | Plaça Joan Vilaseca

Que no ens retallin la llengua: 
el català a l’escola i arreu. 
Taula rodona amb les interven-
cions de representants de tots 
els centres educatius de Sallent 
i la lingüista Queralt Badia.  
Moderada per Olga Gili.
                 
ESCOLA TORRES AMAT
ESCOLA VEDRUNA
ESCOLA ELS PINS
LLAR D’INFANTS L’ESQUITX
INSTITUT LLOBREGAT

21:30h |  Plaça Joan Vilaseca

Sopar de pintxos
Amb opció vegetariana.

22:00h |  Plaça Joan Vilaseca
Concert
I després, PD KAT

DIMECRES 7
17.30h | La Carbonera 

Decorem la Carbonera,
taller de gorres amb Paco 
el grafitero i PD’s Klarla

La Carbonera la fem totes! 
El Manel i els Llondros ens han 
dibuixat un nou mural, vine i 
ajuda’ns a pintar-lo.

Vols una gorra per pensar en la 
Fumera durant tot l’any? Vine a 
decorar la teva al taller de  
gorres amb Paco el grafittero.
Places limitades. Preu: 1 fum.

Tot això ambientat amb les PD 
Klarla!

20:00h | Plaça Catalunya

Primer Toc de sirena
Engega l’activitat de les fàbri-
ques amb la primera sirena de 
la festa, a càrrec de La Fàbrica 
Vella. PRO

GRA
MA

D’A
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ESPAIS
CARBONERA
MAGATZEM
EL PATI
PLAÇA DE CAL TEIA
PLAÇA JOAN VILASECA
PLAÇA DE LES COLLES
PLAÇA CATALUNYA
PLAÇA GENERALITAT



DIJOUS 8
17:00h |  La Carbonera
Taller de música i moviment 
adreçat a infants d’1 a 3 anys
Gaudirem i ens ho passarem 
d’allò més bé amb els més petits 
de la casa tot cantant, ballant 
i deixant que la sensibilitat i la 
curiositat s’expressin a través del 
cos.

17:30h |  La Carbonera
Inscripcions de la cursa 
d’orientació

18:00h |  La Carbonera
Cursa d’orientació per equips
A veure si sabreu trobar totes les 
proves que hem amagat! Sereu 
les primeres en acabar? Camises 
posades i a recórrer el poble!
Grups de màxim 5 persones.

19:00h |  El Pati
La banda del pati
Rock, blues, soul i pintura en 
directe. Saxo, Guitarra Elèctrica, 
Orgue Hammond i pinzells de 
la mà de Guillem Estany, Albert 
Playà, Eloi Escudé i Quim Mus.

21:00h |  Cal Teia
Sopar de colles
12€  - Venda de tiquets 
a Ca l’Amadeu.

22:00h |  Cal Teia
Espectacle de presentació 
de la fumera 2022

22:30h |  Cal Teia
Joc de colles
Proves, cançons, jocs, astúcia i 
cooperació.

00:00h |  Cal Teia 
Festa amb els PD de les colles

DIVENDRES 9
14:00h |  Places de les colles
El dinar del Temperi
Cada colla a la seva plaça, com 
toca!

16:30h |  Places de les colles
La Llista Negra 
Els patrons de les fàbriques feien 
signar un document a les treba-
lladores on asseguraven que no 
se sindicarien. Totes aquelles 
que desobeïen aquesta ordre 
i lluitaven pels seus drets eren 
posades en una llista negra. 
D’aquesta manera volem home-
natjar-les. Objectes curiosos, 
fotos esbojarrades i entrebancs 
col·lectius.  
Podreu aconseguir-ho tot?

17:45h |  El Temperi
El Temperi
Sona el coet a la plaça del costat, 
comença el Temperi! 
Fem-nos sentir pels carrers del 
poble! Banderes amunt!

20:00h |  Cal Teia
Ball de les Treballadores

20:15h |  Cal Teia
Recompte de la Llista Negra
Les tres tenim defectes però 
juntes som perfectes! 

21:00h |  El Pati
Keziah i Nadia Pesarrodona
Després d’un any de vacances, el 
duet format per la Paula i el Gui-
llem que fusiona la música amb la 
poesia, la literatura i les ganes de 
remoure consciencia torna allà 
on va començar.
Acompanyats per la ballarina 
de dansa contemporània Nàdia 
Pessarrodona.

21.30h | Magatzem 

Pa Torrat 
Pa Torrat són un parell de pun-
kis de sobretaula que canten 
versions en català amb un toc 
personal. Vinguts de la vegueria 
del Penedès, al seu repertori 
hi trobem cançons que els han 
marcat o els agraden, cançons 
festives i combatives que fan que 
no perdem les ganes de lluitar.

23.00h | Cal Teia

Maio
L’artista barcelonina debuta amb 
el seu primer disc, ‘Des dels mar-
ges’. Un disc tan íntim com real, 
tan directe com honest. 
Germà Negre
Grup de Banyoles amb un re-
pertori que alterna versions 
molt personals de clàssics de la 
música popular a la cançó pròpia, 
amb unes línies estilístiques que 
van de la jota al blues passant per 
pasdoble, reggae o chachachà. 
Insershow 
Banda solidaria de Barcelona de 
versions revolucionaries. Amb 
estils que van desde rock de ga-
ratge, punk rock, heavy, hard rock 
fins algun tema de flamenco rock.
PD Barraca
Amb les actuacions del Dimoni, 
els bastoners de Sallent i les 
Bruixes de Sallent amb la 
Tradibanda

00:00h | Magatzem

DJ Laia Selectora
Fa 15 anys que es declara activista 
musical. Actualment està al cap de 
les Purple Rockets Collective i és 
redactora habitual de SKAMAG.



 

DISSABTE 10
12è ANIVERSARI 
ATENEU POPULAR ROCAUS
11.00h | Plaça Joan Vilaseca

Taller de Bombolles
Ser bascu no és fàcil, eh! 
Versió infantil
Jocs esportius i cooperatius al 
carrer. Vine a veure al Maqui i la 
Joana una estona!                       
12.30h | Magatzem 
Vermut amb Eloi i Txema
 
13.00h | Plaça Joan Vilaseca 

Vermut d’aniversari amb DJ 
Wayne
L’Alex Wayne ens acompanyarà 
l’hora del vermut amb una sessió
del millor deep house.

14:00h | Plaça Joan Vilaseca

Dinar popular Preu 12€ 
(10€ socis de l’Ateneu). 
Venda a l’Eko. Tot seguit, Sobre-
taula amb Cor de carxofa
Cor de Carxofa és una associació 
de foment del glosat, que té com 
a objectiu la recuperació, 

la promoció i la difusió del glosat 
en català, entès com a gènere 
poètic i musical que consisteix 
a improvisar versos sobre una 
determinada melodia.

17.30h | Plaça Joan Vilaseca

Ser bascu no és fàcil, eh! 
Proves d’habilitat i resistència a la 
basca. Tot esforç sumarà punts al 
recompte final!

18.30h | Plaça Joan Vilaseca

Concurs de truites amb la tri-
bu “Quins ous!”
Vine amb la teva tribu i cuineu la 
millor truita!

19.00h | El Pati     

Tast a cegues a càrrec 
de Pessics Pastisseria
Una experiència per desenvolu-
par els sentits. Venda de tiquets 
a El Pati. Places limitades.

20:00h | Cal Teia

Balls tradicionals bascos amb 
Salbatzaile Dantza Taldea  
(Bilbao)

20:30h | Cal Teia

AGERÀSIA
Una colla de vells d’una residència 
recorden moments de l’èpoc que 
van viure. Amb un toc d’humor. 
Teatre a càrrec de les Fumeres 
Teatreres. 
  
20:30h | El Pati

La remor
Poesia i música de la mà de Roc 
Casagran i Guillem Cabra. “I, tan-
mateix, la remor persisteix.”

21:30 | Magatzem         

Mogambo
Essència Groove, a través d’una 
trompeta, un sintetitzador i una 
bateria, actuen sota l’imperi de 
la música de ball, la melangia i 
les produccions de l’electrònica 
clàssica.

 
 23:00h | Cal Teia

Punkxada
Punkxada és un grup km 0 que 
porta com a proposta tant 
cançons pròpies com versions 
de punk i ska. El grup neix amb 
la publicació de la seva primera 
cançó, “Pomes Podrides”, la qual 
s’ha tornat un hit mundial.

Rodrigo Laviña y su combo 
Música preciosista amb sons 
que viatgen a través del vinil i les 
caixes de ritme, amb textures 
com la psicodèlia seixantera,  
l’homenatge al pop català ye-yé o 
la música brasilera.

Blú versions 
Versions amb ska, rumba, rock, 
reggae, mestissatge, reggaeton, 
música disco i grans hits.

PD Barraca
Música per ballar, riure 
i desacomplexar!
                      
Amb les actuacions dels 
Salbatzaile Dantza Taldea i les 
Treballadores amb la Tradibanda.

00:00h | Magatzem

Dj lo Xavi
Per allunyar-nos de les  
radioformules i la música més 
comercial. Un tastet de cumbia,  
dub-reggae, swing electronic i 
gipsy punk.



DIUMENGE 11
09:30h | Places de les colles    

Trabucaires 

10:00h | Cal Teia    

Esmorzar popular per les co-
lles participants 

11:00h | Cal Teia    

Cercavila cultura popular
Amb totes les colles participants 
acompanyades per la Tradibanda 

11:30h | Cal Teia
    
Matinal de cultura popular 
Amb Salbatzaile Dantza Taldea 
(Bilbao), Va de bot (Mallorca), 
Trabucaires de Sallent, Esbart 
Vila de Sallent, Gegants i Nans 
de Sallent, Bastoners de Sa-
llent, Bastoners d’Artés, gegant 
Maqui, geganta Joana La Negra i 
les Treballadores de La Fumera. 
Acompanyats amb música en 
directe de la Tradibanda.

12:00h | Magatzem
        
Vermut amb Albeta Franklin
Albeta Franklin pujarà la maleta 
plena de vinils des de La Llacuna 
i ens farà ballar durant el vermut 
amb sons jamaicans, boogaloo, 
soul, r’n’b, powerpop, garatge.  
Endavant les natges!
16:30h | Plaça de la Generalitat    
Inscripcions de la carretada 

17:00h: | Plaça de la Generalitat

La Carretada 
Una cursa de carretons pel 
centre del poble. Les Culleres, la 
Bòbila i la Fàbrica Vella demostra-
ran quina és la colla més ràpida 
i hàbil. Us caldrà molta punteria, 
equilibri, conducció temerària i 
resistència a l’aigua i a l’escuma!

19.00h | El Pati 

Comandant MG
Versions d’autor. Escolta-les 
abans que ho faci l’Audiència 
Nacional. Cada dues cançons un 
enigma per al joc de colles.

19:00h: | Cal Teia

Concert Familiar Atrapasomnis 
- Anem Amunt Un viatge emocio-
nant per volar molt alt!

21:00h | Cal Teia 

Artur Blasco
És l’investigador i divulgador més 
destacat de la música popular del 
Pirineu. També és un dels grans 
impulsors de la recuperació de 
l’acordió diatònic i un dels funda-
dors de la Trobada d’acordeonis-
tes del Pirineu. 

21:30h | El Magatzem

Guirigall Folk
Cançons d’arrel i d’arreu de camí 
entre el Solsonès i Sallent.
   
23.00h | Cal Teia 

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.

Ballada de sardanes amb
La Cobla La Principal 
de La Fumera Ben entrada la nit, 
una selecció dels millors sona-
dors de cobla de la Catalunya 
Central ens sorprendran amb una 
rave de sardanes after hour.

DILLUNS 12
17:00h | La Carbonera

Tarda de jocs al carrer
Durant tota la tarda tindrem la 
plaça plena de propostes per 
jugar plegats. I també jocs de 
Taula, gràcies Club del Joc de 
Taula!

18:00h | La Carbonera

Fumba
Què millor que dir-nos fins l’any 
vinent ballant Fumba per a 
tothom! Ensenyem el ritme de la 
Carbonera! T’hi apuntes?

19:00h | Cal Teia

Recompte del Geocaching

19:30h
La Fumerada

Amb l’actuació de les Treballado-
res. Només la bandera guanyado-
ra se salvarà del foc de la xeme-
neia de La Fumera. Sort!
    
Tot seguit,
Piromusical de fi de festa

Tot seguit,
Penjada de bandera
De la colla guanyadora al balcó de 
l’Ajuntament.

21:00h: | El Magatzem

Sopar de relleus
Ens mengem el que queda! 
Aprofita les ofertes de la cuina!

21:30h Tremenda Farraz
La Tremenda Farra dels increïbles 
Germans Z, el mític dúo Bagenc, 
amb la seva política de “only 
temazos” ens portaràn parranda 
fresca per a tots els gustos amb 
un concert participatiu i catxon-
do. 

23:00h Fi de festa amb Arradio 
Rossita
Acabem la festa celebrant que 
seguim sent el millor poble del 
món!
                       

*Enguany s’entrenarà la sardana 
“Entre maquis i bruixes” de l’autor 
sallentí Jaume Riu.

PD Barraca!
Amb les actuacions del Maqui i la 
Joana la Negra amb la Tradibanda



La Fumera és comunitat, és 
poble, és vida, és cooperació. És 

tot això i més. Però només una de 
les tres colles acabarà La Fumera 

amb la seva bandera intacta.
Aquests són els punts que les 

colles poden aconseguir a cada 
un dels actes de La Fumera per 
evitar que la seva bandera sigui 

cremada a La Fumerada.

1r

EL TEMPERI

ENIGMES

2n 3r

300 250 200

SER BASCU NO 
ÉS FÀCIL, EH!

GEOCACHING

150 100 50

150 100 50

JOC DE 
COLLES

150 100 50

CONCURS DE
TRUITES 50 50 50

150200 100

LA CARRETADA 150 150 150 150

La més 
bona

Punteria Animació Velocitat Morter

La més
original

La més
treballada

PUNTUACIÓ #SOMPUNTALS: 
CONSTRUIM LA BASE

L’any passat la Fumera es va renovar amb  sis 
contenidors de vaixell reconvertits en estructures 
modulars multifunció. La iniciativa va néixer de la 

necessitat urgent de reformar la barraca i disposar 
d’un espai autònom, disminuir el temps de muntatge 

i desmuntatge, dignificar tota l’estructura 
i renovar l’experiència Fumera.

Un cop apilats, els CUBS ens permeten construir 
elements útils i imprescindibles per les festes 

 i esdeveniments al carrer: barres, magatzems, 
guixetes, cuines o barraques senceres! Així, els 

contenidors també han servit com a barres  
o magatzem per Carnaval o Enramades. 

Els CUBS s’han finançat amb les aportacions de 
més d’un centenars de veïns i veïnes de Sallent i

d’entitats del poble. 

Amb els CUBS obrim una nova porta a l’autogestió i 
la innovació a les festes sallentines i comarca. Amb 

empenta per reforçar els espais comunitaris que 
creen xarxa!

CUBS
Ara fa 9 anys a Sallent vam decidir 
que La Festa Major havia de ser 
popular, al carrer i autogestionada;  
un model que ha arrelat  
i s’ha consolidat.

La Fumera se sustenta amb el 
treball voluntari de més de 100 
persones que durant l’any i els dies 
de la festa hi posen el seu granet 
de sorra. A la vegada, La Fumera és 
un projecte econòmicament viable 
que requereix un pressupost 
elevat. Actualment les despeses 
de la Festa Major Alternativa tenen 
un cost de més de 30.000€. Les 
vies de finançament són diverses: 
barres, àpats, venda de camises 
i merxandatge, col·laboracions 
de comerços i empreses i actes 
durant l’any.

Som una festa autogestiona-
da i així ho hem reivindicat des 
del primer dia. Això vol dir que 
no rebem subvencions de les 
administracions públiques. No 
volem dependre de decisions 
polítiques que ens poden con-
dicionar, volem tenir llibertat 
d’actuació i demostrar que és 
amb l’esforç col·lectiu que es 
construeix una festa participada 
i intergeneracional.

Per això us necessitem! Volem 
apuntalar la festa, construir-hi 
una base sòlida que ens per-
meti, any rere any, mantenir i 
fer créixer el model que hem 
construït.

QUÈ HAS DE FER PER SER PUNTAL?
Tu decideixes quina quantitat 
anual vols aportar a la festa: 
15€, 25€, 50€… cada puntal és 
imprescindible i cada aportació 
perfecta.

Només cal escanejar aquest 
codi i omplir el formulari, o, si ho 
prefereixes, també pots omplir 
la butlleta que trobaràs física als 
Cubs. 

www.lafumera.cat/som-puntals/
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Agraïm molt sincerament a les persones que ja han  
decidit fer-se puntals, reforçant la base econòmica de  
La Fumera. A tothom que per primera vegada s’acostarà 
a la plaça i a totes aquelles que hi sou any rere any. 
Al més d’un centenar de persones que participa de  
l’organització en comissions i espais de la festa, als  
comerços que han col·laborat amb La Fumera, al Jois  
i familia (antics propietaris del Bar Sol i Sombra)  
per la cessió del seu pati per poder-hi emmagatzemar  
material de la festa. També a la brigada i als serveis  
municipals, a les colles per la vostra il·lusió,  
a la gent que fa torns a les barres i a tu i a totes  
les persones que, d’una manera o altra, feu que  
aquesta festa sigui participativa i popular.

i totes les persones que, a títol individual, formen part de la Coordinadora o d’alguna de les comissions.


