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GENER

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros · Àrea de Cultura
Contacte: info@comacros.cat

LLEGIR EL TEATRE

« LLEGIM I + ». ME+

Trobada del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra «El perro del
hortelano», de Lope de Vega.
Dia: dijous 11 de gener
Inscripcions: inscripció al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 20 h
Públic i preu: adults, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

«Llegim i +» són tallers mensuals dinamitzats per la Guada González dirigits a joves que estiguin cursant ESO, per apropar-los als llibres i a la lectura
a través de jocs i activitats lúdiques. Me+ són dues sessions per emplenar
d’humor la biblioteca a través de la creació d’imatges còmiques.
Dies: divendres 12 de gener i divendres 9 de febrer
Inscripcions: demaneu més informació a la Biblioteca.
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 18 h
Públic i preu: juvenil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

EXPOSICIÓ ‘FILOGRÀFICS’ DE
GENÍS CARRERAS
“Filogràfics” són una sèrie de pòsters dissenyats per l’il·lustrador i dissenyador gràfic Genís Carreras, que explica teories filosòfiques de forma senzilla
a través del disseny.
Dies: del dijous 18 de gener al diumenge 18 de març
Lloc i hora: horari d’obertura habitual de la Factoria Cultural Coma Cros, a
la sala d’exposicions
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït

GRUP DE LECTURA INFANTIL
Trobada del grup de lectura infantil.
Dia: dimarts 16 de gener
Inscripcions: directament al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 17.30 h
Públic i preu: infantil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

GENER 03

CULTURA

GENER 04

LABORATORI SOBRE L’IL·LUSTRADOR ERIC CARLE

LLEGIM JUNTS. AIXÒ NO ÉS UN
GRUP DE LECTURA

Taller per conèixer les obres, la vida i la tècnica d’Eric Carle. A càrrec de
Marta Roig. Dins el projecte «Som-hi, a llegir».
Dia: divendres 19 de gener
Inscripcions: a la biblioteca
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 18.00 h
Públic: famílies amb nens i nenes de 3 a 6 anys
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

Sessions en què l’aula de formació de la biblioteca està reservada
per a aquells joves que vulguin compartir una estona de lectura amb
amics. Cal portar un llibre o llibres per llegir i comentar.
Dies: divendres 26 de gener
Inscripcions: places limitades, cal apuntar-se a l’activitat mitja hora
abans.
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les17 h
Públic i preu: juvenil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

GRUP DE LECTURA D’OBRES DE
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura d’obres de ficció. Comentarem l’obra
«Ànima» de Wadji Mouawad
Dia: dijous 25 de gener
Inscripcions: directament al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 19 h
Públic i preu: adults, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

CONCERT DE XAMFAINA I DE
LA CORAL DE SANTA EUGÈNIA
DE GIRONA
Dia: dissabte 27 de gener
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 19 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït, es recolliran donatius per Càritas.
Organitza: Càritas Salt
Contacte: Amàlia Rispau · tel. 618 22 70 99

CURS MONOGRÀFIC D’HOSTALERIA: AJUDANT DE CAMBRER/A
Formació d’auxiliar de cambrer/a. Formació tècnica i pràctica amb visites a empreses. Pràctiques en empresa i orientació laboral.
Dies: del 15 de gener al 21 de febrer al Satèl·lit Jove (c/ Doctor Ferran, 21)
Inscripcions: fins al 8 de gener a sjuan@casaldelsinfants.org
Prova de nivell i motivació: dimarts 9 de gener (Satèl·lit Jove)
Horari i preu: de dilluns a dimecres de 9.30 a 12 h. Amb flexibilitat
d’ampliació de dies per anar a fer les visites a empreses. Gratuït
Organitza: Casal dels Infants. Àrea de Formació i Inserció
Contacte: sjuan@casaldelsinfants.org · tel. 618 27 88 50

ENAMORA ELS TEUS CLIENTS
El valor de l’atenció al client de qualitat. Autoconeixement professional per presentar-se al client. Definir el client ideal i conèixer les seves
necessitats i expectatives. Adquirir habilitats de comunicació amb el
client. Millorar el lloc de treball i la relació amb els clients/proveïdors.
Aprendre a gestionar queixes i comentaris del client.
Dies: dilluns 22 i divendres 29 de gener
Inscripcions: a través del c/e: formacioemo@salt.cat · a través del
web http://emo.viladesalt.cat o presencialment a l’Espai Municipal

APRÈN A UTILITZAR EL CANVA
Aprèn a crear les teves peces gràfiques de manera ràpida, senzilla i
gratuïta. Canva és un programari en línia molt popular que té com a
objectiu fer el disseny fàcil per a tothom. Aquest editor permet crear
ràpidament dissenys amb un acabat molt sofisticat.
Dia: dijous 25 de gener
Lloc i hora: Satèl·lit Jove de 17 a 19 h
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

GENER 05

CURSOS

d’Ocupació (EMO) · c/ Major, 164
Lloc i hora: Aula de formació de l’EMO (c/ Pius XII, 4) de 9.30 a 13.30 h
Públic: comerciants del municipi, emprenedors, empresaris i persones en situació d’atur
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
A càrrec de: Clientessen (assessoria i formació en atenció al client)
Contacte: formacioemo@salt.cat · tel. 972 40 52 95

GENER 06

LLEURE
LUDOTECA DE SALT LES
BERNARDES
La Ludoteca de Salt basa la seva intervenció educativa en el joc i la
joguina, té una finalitat lúdica, cívica, social i cultural. Per desenvolupar el seu programa, a més d’un fons organitzat d’elements lúdics,
compta amb un equip de cinc educadores especialitzades, les ludotecàries, que gestionen, estructuren i dinamitzen el projecte educatiu
que s’hi desenvolupa.
Dies: les tardes de dilluns a divendres
Inscripcions: c/ St. Dionís 42, per la porta de la pl. Diputació de Salt,
els dimarts, dimecres i dijous de 15 a 16.30 h i els dijous de 9 a 12 h
Lloc i hora: Ludoteca de Salt Les Bernardes, de 17 a 20 h
Públic: famílies i infants de 5 a 14 anys
Preu: gratuït (Servei públic de la Generalitat de Catalunya)
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Contacte: ludo.salt@gencat.cat · tel. 972 24 52 33
Dades d’interès: també oferim visites escolars i assessorament en
matèria de joc.

PARTICAMP SALT
Ens agradaria convidar-vos a reflexionar, proposar, exposar, escoltar,
compartir i actuar. L’únic requisit és que tinguis ganes d’aportar la
teva manera d’entendre la participació juvenil i compartir-la amb
els altres. Per fer-ho posem a la teva disposició un espai en el qual
tu n’ets el protagonista! Et convidem a posar sobre la taula dubtes i
experiències sobre participació juvenil!
Dia: dissabte 27 de gener
Inscripcions: http://ejoventut.gencat.cat/ca/particamps/salt/
Lloc i hora: Ateneu Popular Coma Cros, de 10 a 14 h
Públic i preu: a partir de 14 anys, gratuït
Organitza: Agència Catalana de la Joventut
Col·labora: Ateneu Popular Coma Cros de Salt i l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07
Ateneu Popular Coma Cros (carrer de Sant Antoni, 1)
http://www.ateneucomacros.cat

FEBRER

FEBRER 08

CULTURA
EXPOSICIÓ «A DUES VEUS.
RETRATS DE CONVERSES EN
CATALÀ»
Exposició de converses en català amb parelles lingüístiques del programa de Voluntariat per la llengua.
Dies: del dijous 1 de febrer al dijous 15 de març
Lloc i hora: a la Biblioteca Iu Bohigas, en horaris d’obertura habituals
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït
Organitza: Oficina de Català del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Contacte: Esther Alemany
Dades d’interès: salt@cpnl.cat · tel. 972 24 91 91 (ext.1319)

LLEGIM JUNTS. AIXÒ NO ÉS
UN GRUP DE LECTURA
Sessions en què l’aula de formació de la biblioteca està reservada
per a aquells joves que vulguin compartir una estona de lectura amb
amics. Cal portar un llibre o llibres per llegir i comentar.
Inscripcions: places limitades, cal apuntar-se a l’activitat mitja hora
abans.

Dies: divendres 2 i divendres 23 de febrer
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 17 h
Públic i preu: juvenil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

SALT SOMRIU, ARRIBA LA
COMÈDIA
Un espectacle de diversos monòlegs amb 5 dels còmics més experimentats del panorama nacional.
Dia: divendres 2 de febrer
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 22 h
Públic i preu: a partir de 16 anys, 6 €
Organitza: Sergio Valero Jimeno
Col·labora: Ajuntament de Salt, Copiaclip, Estampacions Escorsó i
Amics de Boulembou
Contacte: sergiovalerojimeno@gmail.com i tel. 649 53 24 29

GRUP DE LECTURA INFANTIL
Trobada del grup de lectura infantil.
Dia: dimarts 13 de febrer
Inscripcions: al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 17.30 h

LLEGIR EL TEATRE
Trobada del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra «Blasted»
(Rebentats) de Sarah Kane.
Dia: dijous 15 de febrer
Inscripcions: al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 20 h
Públic i preu: adults, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

KHARLOS SELEKTAH
Farem un repàs històric de la música jamaicana.
Dies: dimarts 20 i dimarts 27 de febrer
Inscripcions: del dilluns 5 al divendres 16 de febrer
Lloc i hora: Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Públic i preu: joves de 15 a 18 anys, gratuït
Organitza: Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76. c/ Manuel
de Falla, 26

GRUP DE LECTURA D’OBRES DE
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura d’obres de ficció.
Comentarem l’obra «Nosaltres en la nit» de Kent Haruf.
Dia: dijous 22 de febrer
Inscripcions: inscripció al grup de lectura
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas
Públic i preu: adults, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

DANSEM, IX ESPECTACLE
DE DANSA SOLIDÀRIA PER
CÀRITAS
Dia: dissabte 24 de febrer
Lloc i hora: Teatre de Salt, 20 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 8 € (adults) i 5 € (de 4 a 17 anys)
Organitza: Càritas Salt
Contacte: Fernando Fernández · tel. 647 14 04 54

FEBRER 09

Públic: infantil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

FEBRER 10

FEBRE DE SONS
Concert de les seccions instrumentals de l’Aula de Musica Tradicional
i Popular de les Comarques de Girona (AULATRADI), amb un espectacle de dansa escènica i projecció d’imatges de l’arxiu històric de la
vila de Salt.
Dia: dissabte 24 de febrer
Lloc i hora: El Canal, a les 19 h
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït
Organitza: AulaTradi amb la participació d’entitats de Cultura Popular: Cor País Meu, Fidulins de Serinyà, Cor Infantil de Navata, Associació de músics i balladors de carrer La Qrambla.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona
Contacte: Perepau Ximenis · aulatradi@gmail.com

CURSOS
COM CUIDAR UNA PELL ATÒPICA
En aquest taller es tractarà la manera de millorar la qualitat de vida
dels pacients amb dermatitis atòpica.
Dia: dijous 1 de febrer (places limitades. Reserves al tel. 972 23 77 04)
Lloc i hora: Farmàcia Ordis, de 16 a 17 h. (passeig Països Catalans, 65)
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït

Organitza: Farmàcia Ordis
Contacte: info.farmaciaordis@gmail.com

SEMINARIS I CURSOS UOC
Els seminaris i cursos es presenten organitzats en diferents àmbits
d’interès i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional. Els seminaris duren 4 setmanes i tenen una càrrega docent de 25 hores, equivalents a 1 ECTS.
Excepcionalment, poden tenir una càrrega de 50 hores, és a dir, de 2
ECTS. Són els cursos intensius.
Dia: inici dels cursos, el dimecres 7 de febrer
Lloc i hora: formació online
Públic: a partir de 18 anys
Preu: a consultar http://estudis.uoc.edu/ca/seminaris-cursos/
Organitza: Universitat Oberta de Catalunya
Contacte: uocsalt@uoc.edu i tel. 972 40 50 67
Dades d’interès: inscripcions fins el dilluns 5 de febrer a través de
l’enllaç http://estudis.uoc.edu/ca/seminaris-cursos/

COACHING - COM PERDRE LA
POR A PARLAR EN PÚBLIC
Sessions on ens donaran a conèixer estratègies per perdre la por
a parlar en públic, sigui davant d’una persona o davant de mil, en

COM PARLAR EN PÚBLIC
Aprendrem a organitzar el discurs i valorar les paraules que utilitzem.
Dies: divendres 23 de febrer i divendres 2 de març
Lloc i hora: Aula de formació de l’EMO (c/ Pius XII, 4). Horari pendent de concretar
Públic: comerciants del municipi, empresaris, emprenedors, persones en actiu i persones en situació d’atur
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses Creativoculturals
A càrrec de: més informació a l’Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: formacioemo@salt.cat o tel. 972 40 52 95
Inscripcions: a través del c/e: formacioemo@salt.cat · a través del
web http://emo.viladesalt.cat o presencialment a l’Espai Municipal
d’Ocupació (EMO) · c/ Major, 164

LITTLE CHEF. TALLER DE CUINA
EN ANGLÈS PER A NENS
Taller de cuina 100 % en anglès per a nens que els agradi cuinar i
passar una bona estona. Aprendrem una nova recepta deliciosa i divertida. S’ho passaran d’allò més bé, al mateix temps que aprenen.
Els nens de 3 a 5 anys han de venir acompanyats d’un adult.
Dia: dissabte 24 de febrer
Inscripcions: a Kids&Us Salt, enviant un correu a salt@kidsandus.es
o trucant al tel. 872 02 51 67
Lloc i hora: Kids&Us Salt, c/ Francesc Macià 61, a les 11 h
Públic: nens de 3 a 10 anys
Preu: 7 € (alumnes) i 10 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres

CURSOS QUADRIMESTRALS DE
CATALÀ PER A ADULTS
S’organitzen per al període febrer-juny cursos de català de nivell Bàsic
(A2), Elemental (B1), Intermedi (B2), Suficiència (C1), nivell Superior
(C2) i cursos semipresencials o a través del web www.parla.cat
Dia inici cursos: dilluns 19 i dimarts 20 de febrer
Inscripcions: del dilluns 15 de gener al dijous 15 de febrer, a l’Oficina de Català (Factoria Cultural Coma Cros, despatx 7)

FEBRER 11

l’àmbit acadèmic o en el laboral.
Dia: dijous 15 de febrer
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 2 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: www.saltjove.cat, trucant al tel. 972 40 50 07 o presencialment a l’Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)

FEBRER 12

Lloc i horari dels cursos: Consulteu el web www.cpnl.cat/salt
Públic: a partir de 18 anys o 16 anys si són nascuts a l’estranger.
Preu: en funció del nivell
Organitza: Oficina de Català del Consorci per a la Normalització

LLEURE

Lingüística

Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre joves.
Desenvoluparem les tertúlies a partir d’un tema triat entre tots. I tot
això ho acompanyem d’un petit berenar.
Dia: divendres 2 de febrer · Parlem de la discriminació.
Lloc i hora: Estació Jove de Salt a les 18 h
Públic i preu: a partir de 14 anys, gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

Contacte: Esther Alemany · salt@cpnl.cat · tel. 972 24 91 91

(ext. 1319)

CURS DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS
Formació necessària per poder treballar en el sector alimentari.
Dia: dissabte 24 de febrer
Lloc i hora: Satèl·lit Jove de 10 a 14 h
Públic: curs adreçat a majors de 16 anys
Preu: 8 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

PARLA AMB LA BOCA PLENA

RUA DE CARNAVAL
Vine i gaudeix de la rua d’aquest any! La rua finalitzarà a la plaça de
davant de la Factoria Cultural Coma Cros on hi haurà una xocolatada
per a tots els participants i un espectacle d’animació infantil.
Dia: dissabte 3 de febrer
Lloc i hora: sortida del pavelló d’esports (c/ Miquel Martí i Pol), a les 17 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: Comissió de Festes de Salt
Dades d’interès: cfestessalt@gmail.com

CARNAVAL

Un curs per als amants de la cuina sushi, on aprendrem els passos
imprescindibles d’aquest plat de la cuina asiàtica.
Dia: dissabte 10 de febrer
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, a les 10 h
Preu: 6 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

T’agraden les disfresses? Ets un pallasso? A la Fàbrica Jove volem
celebrar el carnaval com cal!
Dia: dimecres 14 de febrer
Inscripcions: del dilluns 29 de gener al divendres 9 de febrer
Lloc i hora: Fàbrica Jove de les 18 a les 19h
Públic: joves de 12 a 14 anys, gratuït
Organitza: Fàbrica Jove · c/ Manuel de Falla, 26
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 24 65 76

CONTES DINÀMICS

FREESTYLE FUTBOL

Sessió de contes amb taller familiar per aprendre recursos a l’hora d’explicar contes. A càrrec d’Olga Cercós. Dins el projecte “Som-hi, a llegir”
Dia: dissabte 10 de febrer
Inscripcions: a la biblioteca
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas a les 11 h
Públic: famílies amb nens i nenes d’entre 18 mesos i 4 anys
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

Demostra les habilitats futbolístiques que tens! T’ensenyarem alguns
trucs per defensar-te i mantenir la pilota als teus peus.
Dies: dijous 15 i 22 de febrer
Inscripcions: del 29 de gener al 9 de febrer
Lloc i hora: Fàbrica Jove de 18 a 19 h
Públic i preu: joves de 15 a 18 anys, gratuït
Organitza: Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 24 65 76 · c/ Manuel
de Falla, 26

FEBRER 13

TALLER DE SUSHI

FEBRER 14

MERCAT DE SEGONA MÀ
El que és vell és aprofitable! Vine a descobrir-ho al mercat de segona
mà de Salt!
Dia: diumenge 18 de febrer
Lloc i hora: plaça Verdaguer (plaça dels Peixos), de 9 a 14 h
Organitza: Associació Segona Oportunitat Vintage
Contacte: segonamamataro@gmail.com · tel. 690 01 34 02 (Isabel
Mauri)

VEX GIRONA
COMPETICIÓ DE ROBÒTICA
Fase territorial de les comarques gironines de l’espectacular competició de robòtica educativa VRC Spain.
Els equips participants es jugaran les places que donen accés a la final
estatal del proper mes de març.
Dia: dissabte 24 de febrer
Lloc i hora: Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, a les 10 h.
L’entrega de premis es durà a terme a les 16 h.
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït
Contacte: www.vexcompetition.es

ESPORTS
4T TROFEU MÀSTER DE NATACIÓ
SWIMFASTER-MCDONALD’S
Competició de natació dins del calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, oberta a tots els clubs de natació catalans i d’arreu
d’Espanya.
Dia: dissabte 24 de febrer
Inscripcions: online. Obligatori estar federat en algun club de natació.
Lloc i hora: a la Piscina Municipal de Salt, a les 15.30 h
Preu: segons normativa
Organitza: Club Natació Swimfaster de Salt
Contacte: swimfaster@hotmail.es
Dades d’interès: www.swimfaster.es

MARÇ

MARÇ 16

CULTURA

Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76 · c/ Manuel

«Llegim i +». #R3ACC1O_PO3T1CA

LLEGIM JUNTS. AIXÒ NO ÉS UN
GRUP DE LECTURA

de Falla, 26

«Llegim i +» són tallers mensuals dinamitzats per la Guada González,
dirigits a joves que estiguin cursant ESO per apropar-los als llibres i a
la lectura a través de jocs i activitats lúdiques. #R3ACC1O_PO3T1CA
és un bloc d’activitats de tres sessions en què emplenarem murs virtuals amb una forma poètica de veure el món.
Dies: divendres 2 de març, divendres 6 d’abril i divendres 4 de maig
Inscripcions: demaneu més informació a la biblioteca.
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 18 h
Públic i preu: juvenil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

Sessions en què l’aula de formació de la biblioteca està reservada
per a aquells joves que vulguin compartir una estona de lectura amb
amics. Cal portar un llibre o llibres per llegir i comentar.
Inscripcions: places limitades, cal apuntar-se a l’activitat mitja hora
abans.
Dies: divendres 9 de març i 23 de març
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 17 h
Públic i preu: juvenil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

KHARLOS SELEKTAH

SONS PER A NADONS

Farem un repàs històric de la música jamaicana.
Dies: dimarts 6 i 13 de març
Inscripcions: del dilluns 5 al divendres 16 de febrer
Lloc i hora: Fàbrica Jove, de 18 a 19h
Públic i preu: joves de 15 a 18 anys, gratuït
Organitza: Fàbrica Jove

Sessió a càrrec d’Alquímia Musical, dins el projecte «Som-hi, a llegir».
Dia: dissabte 10 de març
Inscripcions: a la Biblioteca
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 11 h
Públic: famílies amb nens i nenes d’entre 6 mesos i 3 anys
Preu: gratuït

GRUP DE LECTURA INFANTIL
Trobada del grup de lectura infantil.
Inscripcions: al grup de lectura
Dia: dimarts 13 de març
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 17.30 h
Públic i preu: infantil, gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

OBRA DE TEATRE
RETROBAMENTS I ACTUACIÓ
ANIREM A BALLAR
Obra teatral a càrrec del grup de teatre del centre de recursos i l’actuació Anirem a ballar a càrrec de l’Associació Cultural Algarabia.
Dia: diumenge18 de març
Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït. Es recolliran donatius per Càritas Salt.
Organitza: Càritas Salt
Contacte: Amàlia Rispau (tel. 618 22 70 99)

GRUP DE LECTURA D’OBRES DE
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura d’obres de ficció. Comentarem l’obra “La
Pregària de Txernòbil: crònica del futur” d’Svetlana Aleksiévitx.
Dia: dijous 22 de març
Lloc i hora: Biblioteca pública Iu Bohigas, a les 19 h
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

CURSOS
BONES PRÀCTIQUES D’HIGIENE
ALIMENTÀRIA EN COMERÇOS I
RESTAURACIÓ
Aquesta formació està pensada per conèixer instruccions i normes
de bones pràctiques a fi d’evitar riscos per a la salut del consumidor.
Parlarem de toxiinfeccions alimentàries, normes d’higiene general i
personal, controls per al nostre establiment i al·lèrgies alimentàries.
Dia: dilluns 5 de març
Inscripcions: a través del c/e formacioemo@salt.cat · a través del

MARÇ 17

Organitza: Biblioteca pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

MARÇ 18

web http://emo.viladesalt.cat o presencialment a l’Espai Municipal
d’Ocupació (EMO) · c/ Major, 164
Lloc i hora: Aula de formació de l’EMO (c/ Pius XII, 4), de 10 a 13 h
Públic i preu: comerciants del municipi, empresaris, emprenedors,
persones en actiu i persones en situació d’atur. Gratuït amb inscripció
prèvia.
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
A càrrec de: Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: formacioemo@salt.cat o tel. 972 40 52 95

TALLER SOBRE LA LLEI DE
PROTECCIÓ DE DADES
Coneix com afecta la llei de protecció de dades al teu negoci. Principis
bàsics, mesures tècniques, tipus d’inspeccions i sancions, errors freqüents i recomanacions de com evitar-los.
Dies: divendres 9 de març i divendres16 de març
Inscripcions: a través del c/e: formacioemo@salt.cat · a través del
web http://emo.viladesalt.cat o presencialment a l’Espai Municipal
d’Ocupació (EMO) · c/ Major, 164
Lloc i hora: aula de formació de l’EMO (c/ Pius XII, 4)
Horari pendent de concretar.
Públic: comerciants del municipi, empresaris, emprenedors, persones en actiu i persones en situació d’atur amb una idea de negoci

Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses Creativo-

culturals
Més informació: a l’Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: formacioemo@salt.cat i tel. 972 40 52 95

TINC AL·LÈRGIA O INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA?
Definir què són, com reconèixer-les i com aprendre a tractar-les.
Dia: dijous 15 de març (places limitades. Reserves al tel. 972 23 77 04)
Lloc i hora: Farmàcia Ordis, de 16 a 17 h (passeig Països Catalans, 65)
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Farmàcia Ordis
Contacte: info.farmaciaordis@gmail.com

CONVERSES AL VIVER
Espai de trobada i relació entre emprenedors i empreses amb un convidat. Es tractarà un tema d’actualitat. Aperitiu inclòs!
Dia: divendres 23 de març
Lloc i hora: Viver de Salt (c/ Sant Antoni, 1) a les 12.30 h
Públic: comerciants del municipi, empresaris, emprenedors, persones en actiu i persones en situació d’atur amb una idea de negoci.

FUN WEEK. CASAL 100% EN
ANGLÈS

culturals

Al llarg de la setmana es treballa una temàtica al voltant de la qual
giren totes les activitats: hora del conte, jocs, cançons, manualitats,
etc. Els alumnes estan dividits en franges d’edat. Els grups són reduïts
per facilitar la interacció entre els alumnes i el professor.
Dies: del dilluns 26 al dijous 29 de març
Inscripcions: a Kids&Us Salt, enviant correu a salt@kidsandus.es o al
tel. 872 02 51 67 (c/ Francesc Macià, 61)
Lloc i hora: Kids&Us Salt de 9 a 13 h (Servei d’acollida de 8 a 9 h i
de 13 a 14 h)
Públic: nens de 3 a 10 anys
Preu: 80 € (alumnes) i 85 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres

Contacte: info@elviversalt.com o tel. 972 40 52 95
Lloc i mode d’inscripció: a través del c/e: formacioemo@salt.cat ·

a través del web http://emo.viladesalt.cat o presencialment a l’Espai
Municipal d’Ocupació (EMO) · c/ Major, 164
*L’Espai Municipal d’Ocupació i el Viver d’empreses, tenen previstes altres
formacions que encara estan pendents de concretar en el moment d’edició
d’aquesta agenda.
Més informació: a través del web o presencialment

CURS PREMONITORS 2
Si tens entre 15 i 17 anys i t’agrada el món del lleure t’oferim l’oportunitat de conèixer aquest àmbit a partir del curs de premonitors 2
de la Fàbrica Jove.
Dies: dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 de març
Inscripcions: del dilluns 26 de febrer al divendres 16 de març
Lloc i hora: Fàbrica Jove de 15 a 20 h
Públic i preu: joves de 15 a 17 anys, 15 €
Organitza: Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76. c/ Manuel
de Falla, 26

CURS ANUAL D’ANGLÈS
Anglès per a nens des de 2 anys. English for kids
Anglès per a joves. Cambridge Young Learners & teens
Adults - Anglès per a empreses
Classes particulars. One-to-one
Cursos extraescolars.
Dies: de dilluns a divendres, matins de 10 a 13 h i tardes de 16 a 22 h

MARÇ 19

Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses Creativo-

MARÇ 20

Inscripcions: Anglo School Salt. c/ Manuel de Falla, 30, de dilluns a

divendres de les 10 a les13 h i de les 16 a les 20 h
Públic: a partir de 2 anys, joves i adults
Preu: a partir de 45 €
Organitza: Anglo School Salt
Contacte: Núria Esparch
Dades d’interès: www.angloschool.cat

FINAL ESTATAL DE LA VRC Spain
- COMPETICIÓ DE ROBÒTICA

LLEURE

Els 16 millors equips d’Espanya es jugaran la final estatal de la VEX Robotic Competition al municipi de Salt. Tots competiran per aconseguir el
trofeu d’excel·lència que els pot donar accés a participar al Mundial de
Robòtica de Louisville (Kentucky, USA) el proper mes d’abril.
Dia: dissabte 3 de març
Lloc i hora: a la pista poliesportiva de Salt, de 9 a 18 h
Públic i preu: per a tots els públics, gratuït
Contacte: www.vexcompetition.es

FREESTYLE FUTBOL

PARLA AMB LA BOCA PLENA

Demostra les habilitats futbolístiques que tens! T’ensenyarem alguns
trucs per defensar-te i mantenir la pilota als teus peus.
Dies: dijous 1 i 8 de març
Inscripcions: del dilluns 29 de gener al divendres 9 de febrer
Lloc i hora: Fàbrica Jove de les 18 a les 19 h
Públic i preu: joves de 15 a 18 anys, gratuït
Organitza: Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76. c/ Manuel
de Falla, 26

Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre joves.
Desenvoluparem les tertúlies a partir d’un tema triat entre tots. I tot
això ho acompanyem d’un petit berenar.
Dia: divendres 9 de març · Dia Internacional de les Dones
Lloc i hora: Estació Jove de Salt, a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys, gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

Ets un crac del LOL i tens ganes de demostrar-ho? Reuneix un equip
de 5 jugadors i participa en el torneig més esperat de Salt! La Grieta
del invocador us espera!
Premis per als millors i sortejos entre tots els participants (consulteu
les bases a partir del febrer a www.saltjove.cat).
Dia: dissabte 24 de març
Públic i edat: a partir de 12 anys
Lloc: Fàbrica Jove de Salt
Horari: a partir de les 10 h
Preu: 3 € per jugador i 15 € per equip
Inscripcions: fins el divendres 16 de març a l’ Estació Jove de Salt
o www.saltjove.cat tel. 972 40 50 07 · Estació Jove de Salt (passeig
Països Catalans, s/n)

ESPORTS
CLASSES DE IOGA
Què puc fer per millorar i per sentir-me millor? En una sessió de ioga
escalfem el cos, donem temps d’aprofundir en estar presents, flexibilitzem amb postures i respirem amb consciència. “Observar sense

jutjar” permet canvis físics, psíquics i emocionals en tot el que vivim.
Dies: tots els dimarts lectius de l’any
Inscripcions: a través del correu electrònic cami@camideioga.eu o
trucant al tel. 636 60 90 32
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 19.15 a 20.30 h o de
20.35 a 21.50 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 28 €/mes
Organitza: Ateneu de la Coma Cros, dins de l’Associació d’Amics del
Taixi-Chuan de Salt
Contacte: Mercè Ribera
Dades d’interès: www.camideioga.eu

INICIACIÓ A L’ESCALADA
Us proposem un curs d’iniciació de 2 sessions per aprendre a escalar i
conèixer les seves diferents modalitats.
Dies: dissabte 10 i 17 de març
Lloc i hora: Estació Jove de Salt de 10 a 14 h
Preu: 12 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n) ·
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

MARÇ 21

TORNEIG LEAGUE OF
LEGENDS #SALTJOVE

PRO
GRAMA
CIONS

Consulta tota la programació al web:
www.teatredesalt.net
VENDA D’ENTRADES

Venda anticipada: a partir del 19 de desembre a les 12 h
· Al web www.teatredesalt.net
· A la Llibreria 22 (c/ Hortes, 22, de Girona, en horaris d’obertura de
l’establiment)
· Per telèfon al 972 40 20 04 (Teatre de Salt), de dilluns a divendres
(laborables) de 10 a 14 h
VENDA EL MATEIX DIA DE LA FUNCIÓ:

A la taquilla del Teatre de Salt: des d’una hora abans de la funció, si
queden entrades disponibles.
Consulteu al web la disponibilitat d’entrades uns dies abans de la
funció. És probable que quedin entrades. Podeu comprar-les via web
fins a l’hora de la funció.

Martin McDonagh · Iván Morales
Dissabte 3 de febrer a les 21 h
Lloc: Teatre de Salt
Públic: tots el públics
Preu: 28 i 18 €
Organitza: Teatre de Salt
Dades d’interès: autor: Martin McDonagh · direcció: Iván Morales ·
adaptació: Pau Genersobre · intèrprets: Pol López, Marta Millà, Oriol
Pla i Xavi Sáez · producció: La Villarroel

PARAULES ENCADENADES
Jordi Galceran · Sergi Belbel
Dissabte 10 de febrer a les 21 h
Lloc i preu: Teatre de Salt , 28 i 18 €
Públic: tots el públics
Organitza: Teatre de Salt
Dades d’interès: autor: Jordi Galceran · direcció: Sergi Belbel ·
intèrprets: David Bagés i Mima Riera · so: Jordi Bonet · il·luminació:
Kiko Planas · escenografia: Max Glaenzel · producció: Bitò
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LA CALAVERA DE CONNEMARA

TEATRE DE SALT

TEATRE DE
SALT
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CONCERT SOLIDARI

DESCONCERTO

Cor Gospel Girona
Dissabte 24 de febrer a les 21 h
Lloc: Teatre de Salt
Públic: tots el públics
Preu: 12 € / 10 € (anticipada)
Organitza: Teatre de Salt amb el suport de la Fundació Nzuri Daima
i Amics de Boulembou
Dades d’interès: es contempla la possibilitat de fer una aportació
econòmica solidària en benefici del projecte. Consulteu la informació
a través de les dues associacions.

Jordi Purtí · Orquestra de Cambra de l’Empordà
Divendres 2 de març a les 21 h

SUPERBLEDA
La Bleda, 15 anys fent riure els més petits
Diumenge 25 de febrer a les 12 h
Lloc: Teatre de Salt
Públic: nens a partir de 3 anys
Preu: 8 i 6 €
Organitza: Teatre de Salt
Dades d’interès: autor: Jordi Palet · direcció: Pere Hosta · mirada
externa: Manel Trias · intèrprets: Helena Escobar · il·luminació: Marc
Martín · escenografia: Pep Aymerich · producció: Cia. La Bleda i Temporada Alta 2016 · vestuari: CarmePuigdevalliplantéS

*Espectacle gairebé sense text
Lloc: Teatre de Salt
Públic: tots el públics
Preu: 20 i 16 € - Forfet familiar (2 adults i 2 nens): 60 €
Organitza: Teatre de Salt
Dades d’interès: autor: Jordi Purtí · direcció musical: Carles Coll Costa · primer concertino: Naeon Kimx · segon concertino: Nacho Lezcano
· violí: Natalia Klymyshyn, Cecília Bruguera, David Sanmartí, Tamara
Caño i Sergi Ruíz · violoncel: Queralt Garcia i Carles Coll Bardés · viola:
Tigran Yeritsyan i Mónica Cruzata · contrabaix: Dimitry Yaroslavtsev

NADIA
La conquesta del pol sud
Dissabte 17 de març a les 21 h
*Activitat postfunció: col·loqui amb l’equip artístic mitjançant l’entrada
exclusiva per als socis del Club de la Ciutat Invisible
Lloc: Teatre de Salt
Públic: tots el públics
Preu: 24 i 14 €
Organitza: Teatre de Salt

La Conquesta del Pol Sud

RHÜMIA
Martí Torras Mayneris · Pep Pascual
Dissabte 24 de març a les 20 h
*Espectacle en català, castellà i montenià
Lloc: Teatre de Salt
Públic: tots el públics
Preu: 20 i 16 € (anticipada). Forfet familiar (2 adults i 2 nens): 60 €
Organitza: Teatre de Salt
Dades d’interès: autor: Rhum & Cia · direcció: Martí Torras Mayneris · intèrprets: Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual i
Mauro Paganini · música: Pep Pascual i Mauro Paganini · escenografia:
Martí Torras Mayneris i Xavi Xipell “Xipi” · vestuari: Rosa Solé

SHIRLEY DAVID & THE
SILVERBACKS
Divendres 2 de març · 22 h
Preu: consulteu el web: www.blackmusicfestival.com

CONCERT DE ZeBRASS
MARCHING BAND
Dissabte 3 de març · 18 h Preu: gratuït
Lloc: a la plaça Llibertat. Recorregut pels carrers del barri Centre

BIGBLACK RHINO
Dissabte 10 de març · 20.30 h
Preu: 7 € Lloc: Auditori de Girona

IBEYI
Dissabte 10 de març · 21 h
Anticipada: 22 € Taquilla: 25 €
Lloc: El Mediator, Perpinyà
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BLACK MUSIC
FESTIVAL

BLACK MUSIC FESTIVAL

Dades d’interès: direcció: Carles Fernández Guia · intèrprets: Nadia
Ghulam, Carles Fernández Guia i Eugenio Szwarcer · so: Damien Bazin
· il·luminació: Luis Martí · audiovisuals: Eugenio Szwarcer · producció:
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MARTHA REEVES & THE
VANDELLAS
Dissabte 17 de març · 20.30 h
Preu: des de 25 €
Lloc: Auditori de Girona

WoM TRIO
Diumenge 18 de març · 18 h
Anticipada: 10 € Taquilla: 12 €
Lloc: Teatre de Bescanó

A LA MIRONA
MISHIMA
Dissabte 13 de gener · 22.30 h
Anticipada: 12 € Taquilla: 15 €

DEMARCO FLAMENCO & MAKI
Divendres 19 de gener · 23 h
Anticipada: 20 € FRONT STAGE: 35 €
(accés a primeres files al concert)
Meet & Greet: 50 €

NEU! FESTIVAL NO
INTERNACIONAL DE MÚSICA
I ALTRES ARTS 2018
Dissabte 20 de gener · 18.30 h
Anticipada: 14 € Taquilla: 15 €

DESCOBREIX A THE BEATLES
AMB ABBEY ROAD -XIC’N’ROLL
Diumenge 21 de gener · 12 h del migdia
fins a 3 anys: gratuït
de 3 - 18 anys: Anticipada: 8 € Taquilla: 10 €
+18 anys:
Anticipada: 10 € Taquilla: 12 €
Pack familiar (2 adults + 2 nens)
Anticipada: 25 € Taquilla: 30 €

ABBEY ROAD –
TRIBUT A THE BEATLES –
AQUELLS MERAVELLOSOS 80’s
Diumenge 21 de gener · 18 h + sessió de DJ a les 12 h de la nit
Anticipada: 10 € Taquilla: 12 €

AYAX Y PROK
Dissabte 10 de febrer · 23 h
Anticipada: 12 € Taquilla:15 €
*obertura de portes a les 22 h

JOAN MIQUEL OLIVER

Divendres 9 de març · 22 h
Anticipada: 13 € Taquilla: 18 €

BMF18 - LA RAÍZ
Dissabte 10 de març · 22.30 h
Anticipada: 13 € Taquilla: 16 €
*obertura de portes a les 22 h

Dissabte 17 de febrer · 23 h
Anticipada: 12 € Taquilla: 15 €

LA FUGA +
EL PEQUEÑO OBSERVATORIO

*obertura de portes a les 22.30 h

Dissabte 24 de març · 22 h
Anticipada: 15 € Taquilla: 18 €

BMF18 - NIKONE
Divendres 2 de març · 22 h
Anticipada: 13 € Taquilla: 16 €
*obertura de portes a les 21.30 h

BMF18 - ERIC GALES
Dissabte 3 de març · 22 h
Anticipada: 13 € Taquilla: 18 €
*obertura de portes a les 21.30 h
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Dissabte 27 gener · 23 h
Anticipada: 12 € Meet & Greet: 25 €

BMF18 - BITTY MCLEAN ·
KOERS

LA MIRONA

MOJINOS ESCOZIOS

DURANT
TOT
L’ANY
ACTIVITATS GRATUÏTES

Servei públic i gratuït per a joves, on et donarem informació sobre tot
allò que necessitis (estudis, treball, salut, cultura, esports, participació...).
Públic i edat: joves de 12 a 30 anys
Dates i horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Contacte: www.saltjove.cat i info@saltjove.cat

PUNT JOVE DE SALUT
Servei específic, gratuït i confidencial, que assessora els joves del
municipi de Salt en temes que afecten la seva salut: sexualitat,
alimentació, conductes de risc, addiccions...
Públic: joves de 12 a 30 anys
Dates i horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h
Contacte: www.saltjove.cat i info@saltjove.cat

SERVEI DE LLEVADORA
Et preguntes quin mètode anticonceptiu és el més adequat per a la

PROGRAMA INTEGRAL
Programa de garantia juvenil adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que
no estudiïn ni treballin i que hagin finalitzat uns estudis superiors
(batxillerat, CFGM, CFGS o universitaris). Ofereix orientació i coaching
laboral, seguiment de la recerca de feina, assessorament personalitzat, intermediació amb les empreses i seguiment de la inserció laboral.
Públic i edat: joves participants d’entre 18 i 29 anys
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PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

teva edat? Què és i on pots aconseguir la pastilla del dia després? Et
falta informació sobre les malalties de transmissió sexual?
· Assessorament individualitzat o en parella de mètodes anticonceptius,
malalties de transmissió sexual, primeres relacions, canvis en el desenvolupament dels adolescents...
· Informació i assessorament en el cas d’embarassos no desitjats.
· Informació sobre programes de salut ginecològica en adolescents
(programa cribatge de càncer de cèrvix o de coll d’úter).
· Atenció gratuïta i anònima que compta amb el suport de l’Hospital
Santa Caterina.
També pots fer les teves consultes a través del c/e: salut@saltjove.cat,
al telèfon 972 40 50 07 o al facebook Estació Jove Salt
Públic i edat: joves a partir de 14 anys
Dates i horari: cada dilluns de 18 a 20 h
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat
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Contacte: alexia.cuyas@salt.cat o presencialment a l’Estació Jove de

LABMUSIC SALT

dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Tens un grup de música i t’agradaria gravar en un estudi professional?
Neix LabMusic Salt, et donarà l’oportunitat de gravar un cd en un estudi professional. Consulta les bases a www.saltjove.cat i fes la teva
candidatura. (Pendent d’aprovació i publicació pública)
Inscripcions: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)

SERVEI DE GARANTIA JUVENIL
Si no estàs ni estudiant ni treballant i tens entre 16 i 29 anys, apunta’t
a la garantia juvenil per poder accedir a programes de formació i recerca de feina. Nosaltres t’ajudem a fer-ho.
Públic i edat: joves a partir de 16 anys
Dates i horari: els dimarts de 16 a 19 h i els divendres de 9 a 14 h
Contacte: saltjove.cat · garantiajuvenil@girones.cat
https://garantiajuvenilgirones.wordpress.com/

XAT (XARXA D’ACCÉS AL TREBALL)
- Orientació laboral: necessites ajuda a l’hora de buscar feina? Et donarem eines!
- Espai de recerca activa de feina (ERAF): espai obert d’ordinadors i
cartellera d’ofertes laborals. Tindràs un suport per a la recerca activa
de feina per Internet.
Públic i edat: joves entre 16 i 25 anys
Lloc: Satèl·lit Jove de Salt
Horari: de dilluns a dimecres de 9 a 14 h
*Per accedir a tots aquests serveis cal inscripció prèvia.

CURS ONLINE - MECANOGRAFIA
Curs online. Aprèn a teclejar a gran velocitat, utilitzant els 10 dits i
memoritzant el teclat per no abaixar la vista.
Dia: a escollir amb la persona interessada
Lloc i hora: Estació Jove de gener a març
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

VIP DONA
Espai on, a través de diferents activitats corporals, treballarem aspectes relacionats amb el cos, l’autoestima i la sexualitat de les dones.
Dia: un cop al mes, de febrer a juny
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt o www.saltjove.cat
tel. 972 40 50 07 · Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)

DURANT
TOT
L’ANY
ACTIVITATS GRATUÏTES
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FÀBRICA JOVE

A LA FÀBRICA, TAMBÉ DISPOSEM
DE:
És un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per
projectes amb l’objectiu de realitzar l’acció educativa. Funciona per
grups d’edat i cada grup duu a terme un projecte concret.

RACÓ DE LA LUDOTECA

GRUP FAB1:

RACÓ DELS ORDINADORS

Joves nascuts l’any 2003, 2004 i 2005
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Projecte Habilitats per la vida

És un racó on hi ha 6 ordinadors. Són de consum lliure dels joves
d’acord amb els criteris establerts. S’utilitzen per consultar correu,
connectar a les xarxes socials, realitzar algun treball.

GRUP FAB2:

RACÓ TAULA DE PING-PONG I
BILLAR

Joves nascuts l’any 2002 - 1999
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20h
Projecte Descobreix

DIVENDRES:
Espai obert a joves de 12 a 18 anys. Es programen activitats obertes i
és el dia per treballar amb els dos grups d’edat.

És el racó dels jocs de taula com cartes, parxís, escacs, Uno i altres jocs
de taula moderns, i també de la Wii i PlayStation.

És un racó on hi ha una taula de ping-pong i un billar. Espai molt
dinàmic, i autogestionat.
A més del treball per projectes també realitzem cursos i tallers puntuals en els que et pots inscriure independentment del dia del teu
grup d’edat.
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HORTJOVE

El grup motor Limbo és el responsable de l’organització de les festes
Limbo de Salt. Si t’agradaria formar-ne part només has de venir i fernos les teves propostes. Entre tots farem que siguin les més divertides
i participatives de Salt!
Data i horari: dimarts a les 18 h
Preu: gratuït

Projecte d’hort autogestionat pels joves de la Fàbrica Jove amb
l’acompanyament dels educadors.
Data i horari: dijous a les 16 h
Preu: gratuït

ESPAI ESTUDI
L’espai estudi és un servei de reforç escolar per a joves que estiguin
cursant ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig.
Els seus participants venen derivats des dels diferents centres de
secundària del municipi.
Preu: gratuït

FÀBRICA JOVE

ASSEMBLEES LIMBO

ALTRES
ACTI
VITATS
DU R A N T TOT L’ ANY

Gaudeix de la natura i descobreix Salt d’una manera diferent! Amb
l’ajuda del plànol, segueix les indicacions de les fites que hi trobaràs.
Sol, en grup, per equips... aprofita-ho!
Dia i lloc: tot l’any, a qualsevol hora, a les Deveses de Salt i les Hortes
de Girona
Preu: activitat gratuïta (per fer en grup, individualment o en família)
Organitza: Oficina de Promoció de la Ciutat de Salt i Ajuntament
de Girona
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · tel. 972 24 91 91
www.viusalt.cat

Gaudeix de diferents activitats durant tot l’any: aula de natura per
interactuar amb els animals, passejades amb carro per descobrir les
Deveses d’una forma diferent, celebració de festes d’aniversari i, fins
i tot, passejades amb poni a La Crinera (Parc Natural de les Deveses)
Contacte: www.lacrinera.com · tel. 626 17 91 60

CARRILET AMB BICI ELÈCTRICA
Gaudeix de les vies verdes sense esforç i d’una forma divertida amb
bicicleta elèctrica. Vine a descobrir una nova manera de desplaçar-te
i estar en contacte amb la natura.
Dia i lloc: diumenges i festius tot l’any
Hora: a convenir amb l’organització
Activitat: 16 € (2 hores), 27 € (tot el dia) amb reserva prèvia obligatòria
Organitza: eBicicat (botiga al passeig d’Olot, 28)
Contacte: www.eBici.cat · tel. 607 80 01 88

CLUB PIRAGÜISME SALT-TER
Tens ganes d’aprendre un esport diferent i divertit? Sabies que a Salt
pots practicar el piragüisme?
Gaudeix de les propostes del Club de Piragüisme Salt-Ter, que promou la pràctica del piragüisme en les seves diferents modalitats. Sol,
en família, amb amics... gaudeix de l’esport amb Salt-Ter!
Lloc: Parc d’Aigües Braves de la Pilastra i seu del club al c/ Indústria, 14
Contacte: salt-ter@salt-ter.net · tel. 972 23 31 80 (de les 20 a les
23 h)
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LA CRINERA

DURANT TOT L’ANY

CIRCUITS D’ORIENTACIÓ
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AGRAÏMENTS

Agraïm la col·laboració dels participants que ens han facilitat informació per a l’elaboració d’aquesta guia:

Anglo School Salt
Aula Tradi
Associació Amics de Boulembou
Associació Amics del Taixi-Chuan de Salt
Associació Nzuri Daima
Associació Segona Oportunitat Vintage
Biblioteca Iu Bohigas
Black Music Festival
Càritas Salt
Casal del Infants
Comissió de Festes de Salt
Club de natació Swimfaster Salt
Club Piragüisme Salt-Ter
eBicicat
Espai Municipal d’Ocupació

Estació Jove
Fàbrica Jove
Farmàcia Ordis
Factoria Cultural Coma Cros
Innova’t educació
Kids&Us
La Crinera
La Mirona
Ludoteca de Salt · Les Bernardes
Oficina de Català de Salt
Satèl·lit Jove
Sergio Valero
Teatre de Salt
Universitat Oberta de Catalunya
Viver d’Empreses Creativo-culturals

Les dades que conté aquesta guia són informatives. L’ Ajuntament de Salt no es fa responsable de les activitats
que no són d’organització municipal.

Salt es viu, viuSalt.cat

www.viuSalt.cat

