
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

El Festival Ambulant de Salt torna aquest 2022 
recuperant la presència al carrer 
 

La mostra que arriba a la seva cinquena edició es podrà gaudir el 27 de maig i el 10 de juny 
amb propostes a la Plaça Catalunya i la Plaça Diputació, respectivament 
 

La programació inclou propostes per a totes les edats que van des d’activitats escèniques, 
concerts, tallers de jocs de fusta tradicionals i de ‘grafitti’ 
 
El Festival Ambulant de Salt torna aquest 2022 als seus orígens i recupera la presència al 

carrer de tota la seva programació després que durant les dues darreres edicions s’hagi dut 

a terme telemàticament i a El Canal per les restriccions que havia anat marcant la Covid. 

 

La mostra arriba a la seva cinquena edició i els espectacles es podran gaudir a dos espais 

diferents de Salt. Concretament,  el 27 de maig a la Plaça Catalunya i el 10 de juny a la 

Plaça Diputació. 

 

La programació s’ha dissenyat per tal d’oferir propostes per a totes les edats i de diversa 

tipologia, apostant per fomentar un públic familiar tal com demostren els espectacles que se 

celebraran. 

 

Divendres 27 de maig, a la Plaça Catalunya a partir de les 17.30 hores 

 A la Fresca, de la companyia Anna Confetti. Teatre còmic 

 #Jazzperxics de la companyia Roger Canals 

 Taller de Grafitti, a càrrec de l’Associació Heal 

Divendres 10 de juny, a la plaça Diputació a partir de les 17.30 hores 

 Dis-order, de la companyia Pere Hosta. Clown. 

 Concert Ambauka 

 Instal·lació de jocs de fusta tradicionals 

 

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, destaca de l’edició d’enguany 

que “per a nosaltres és molt important tornar els espectacles del Festival Ambulant a 

les places de Salt perquè és amb aquesta filosofia que va néixer i que no era una altra 

que promoure l’activitat cultural al carrer. A partir d’aquí, els dos darrers anys ens 

hem adaptat però aquest 2022 arriba l’hora de tornar-lo a viure amb tota la seva 

potencialitat”. 

 

El Festival Ambulant està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt 

conjuntament amb La Tornada. 

 
 


