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FIRES I 
ESDEVENMENTS



Can Ninetes 22 h, ComaCros 22.15 h

 PEDALADA NOCTURNA 
 DEL GELAT 202
Divendres 3 de juliol, sortida a les 22 h i les 22.15 h

Pedalada nocturna amb premi final! Després del 
recorregut per Salt i Girona, disfruta del gelat 
que et regalarem a tu i a tots els participants. 
Cal dur cas, elements reflectors i llums!
Els menors de 16 anys també han de dur casc!
Activitat gratuïta  i apta per a totes les edats

Organitza: Mou-te en bici i Vies Verdes de Girona 
 www.moutenbici.org

Segons programació

 CAP DE SETMANA 
 CULTURAL SALTFÆSTIU
Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol

Cap de setmana cultural a Salt durant tot el dia i 
en espais diferents (segons programació).
Activitats gratuïtes que requereixen d’inscripció 
prèvia al link del web de www.viladesalt.cat

Organitza: Àrea de Festes de l’Ajuntament de Salt 

Parròquia de Sant Cugat

 OFICI SOLEMNE EN  LA
 DIADA DE SANT JAUME
 AMB CONCERT DE LA
 CORAL TRIBANA
Dissabte 25 de juliol de 12 a 13.30 h

Celebració comunitària i festiva d’acció de 
gràcies, en honor de Sant Cugat, seguida d’una 
Selecció de Concert de la Coral Tribana.
Organitza: Consell Parroquial i Coral Tribana
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ACTIVITATS
ESPORTIVES



Port de Llançà 

 ET PREPAREM PER EL TEU 
 REPTE
Dilluns del mes de juliol de 18 a 19 h i de 19 a 20 h

Curs de preparació i perfeccionament de 
natació en aigües obertes. Entrenaments amb 
dos nivells: nivell iniciació i nivell entrenament. 
Grups reduïts i places limitades.
Organitza: Club Natació Swimfaster Salt

Preu: 20 €/tots els dies o 10 €/sessió

Instaŀlacions del Tennis Salt

 TENNIS SALT CURS
 D’ESTIU
Els mesos de juliol i agost, a les 22 h

No et perdis els cursos d’estiu de tennis i aprèn 
aquesta disciplina esportiva, mentre fas nous 
amics i gaudeixes de l’estiu. Classes adreçades a 
tothom i a tots els nivells! 
Organitza: Club Tennis Salt

Preu: a consultar

Al Parc Monar

 CURSA 
 D’ORIENTACIÓ 
Dijous 20 d’agost, de 18 a 20 h

Participa a la primera cursa d’orientació al 
Parc Monar, en el marc de la Lliga d’Estiu 
d’Orientació.
Per més informació i inscripcions: 
www.aligots.cat
Organitza: Aligots. Club Esportiu de Curses
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Cadaquès

 4ª AQUATLÓ SOLIDÀRIA 
 PER PARELLES DEL 
 CLUB DE NATACIÓ 
 SWIMFASTER SALT
Dissabte 5 de setembre, de 9 a 13.15 h 

Prova esportiva competitiva, solidària. 1 km ne-
dant i 6 km corrent amb la teva parella sempre. 
Places limitades.
Organitza: Club Natació Swimfaster Salt

Preu: 30 € per parella 

Piscina Municipal de Salt (UesportSalt)

 INSCRIPCIONS NATACIÓ
 CURS 2020/2021
Dijous 2 d’abril, a les 12 h 

Entrenaments diaris durant el curs escolar, per 
diferents grups d’edat (nens a partir de 7-8 anys 
i  que estan enfocats a competir en Natació.
Organitza: Club Natació Swimfaster Salt

Preu: 25 € (1 dia), 30 € (2 dies), 40 € (3 dies) i 
50 €  (4/5 dies)

AIGUAGIM PER MAJORS 
DE 55 ANYS
Del 13 al 4 de setembre 

Aquest estiu no deixis de fer activitats a l’aigua. 
Remulla’t amb l’aiguagim!
- Torns matí: dimarts, dijous i divendres de 9 a  
  9.45 h
- Torns de tarda: dilluns, dimecres i divendres de 
  20 a 20.45 h 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 
via telefònica: 972 01 16 55

Organitza: Centre de recursos d ela Gent Gran
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JORNADES
TALLERS
CURSOS



Aula de formació al c. Pius XII

 IMPROVE YOUR ENGLISH 
Dimarts 14 i dijous 16 de juliol, de 9.30 a 11.30 h 

Activitat que pretén establir les bases de la 
llengua anglesa a través de les estructures 
gramaticals, temps verbals, vocabulari i expres-
sions de la llengua anglesa per poder aplicar els 
coneixements a l’entorn laboral. 
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació de Salt 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia dirigida a
persones treballadores i aturades

Kids&Us de Salt

 JORNADA DE PORTES 
 OBERTES A KIDS&US
Dissabte 5 de setembre, de 10 a 13 h 

Vine a conèixer la metodologia per a què els teus 
fills aprenguin anglès a partir d’un any d’una 
manera natural. Cursos per a nens entre 9 mesos 
i 7 anys. Et donarem tota la informació sobre els 
cursos, el material i podràs veure l’escola.
Període d’inscripcions pel curs 2020/2021:
de l’1 al 24 de juliol, de 9 a 13 h i a partir del
17 d’agost de 17 a 19 h.
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Escola Municipal de Belles Arts - EMBA

 DIA INTERNACIONAL 
 DE L’ART A L’ESCOLA 
 MUNICIPAL DE BELLES 
 ARTS (EMBA)
Dissabte 5 de setembre, de 10 a 13 h 

Vine a celebrar el dia internacional de l’Art amb 
nosaltres i fes un tastet amb els tallers de cerà-
mica, de talla pedra o d’il·lustració a l’aquarel·la. 
Vine i desenvolupa el teu costat artístic!
Activitats gratuïtes amb places limitades



ESCOLA 
MUNICIPAL DE 
BELLES ARTS



ESCOLA 
MUNICIPAL DE
BELLES ARTS

 Inscripcions i matrícules 
Les inscripcions i la matrícula al curs de dibuix 
i pintura, escultura, ceràmica i al curs d’arts 
plàstiques per a infants i joves es faran per 
Internet al web de l’Ajuntament o a l’Escola 
Municipal de Belles Arts de Salt a partir del 7 
de setembre, d’11 a 13 h. 

Els cursos s’iniciaran el dia 5 d’octubre i 
s’impartiran als locals de l’escola al carrer Lluís 
Moreno, s/n (Mas Llorens)

 TALLER OBERT PER 
 ADULTS  
A càrrec de Delphine Labedan

Curs adreçat a qualsevol persona a partir de 15 
anys, sense que sigui necessari el coneixement 
de cap tècnica de dibuix o pintura. Durant 
aquest curs es practicaran diverses tècniques, de 
forma individualitzada: llapis, cretes, carbonets, 
pastels, acrílic i aquarel·la.
Grup 1: dilluns i dimecres, de 17 h a 18.30 h. 
Grup 2: dilluns i dimecres, de 18.30 h a 20 h
Grup 3: dimarts i dijous, de 18.30 h a 20 h
Grup 4: dilluns i dimecres, de 11 h a 12.30 h 
Cada alumne/a portarà el seu material. 
Grups de 15 alumnes.
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 CURS DE PINTURA I DIBUIX 
 PER A INFANTS I JOVES 
A càrrec de Delphine Labedan

Els dimarts de 17.30 a 18.30 h 

Curs adreçat a infants i joves a partir de 6 anys, 
en què es practicaran diferents tècniques artís-
tiques sobre paper (dibuix, pintura, aquarel·la, 
ceres, acrílic, llapis, carbó, etc.) tractades de 
manera alternativa perquè l’alumnat s’acosti a 
l’art d’una manera multidisciplinària.
Grups de 12 alumnes.
Preu: 92 €



 CURS DE CERÀMICA 
A càrrec de Núria Negre

Els dimarts i dijous de 18 a 20.30 h 

El curs de ceràmica va adreçat tant a qui s’inicia 
en la disciplina i no disposa de coneixements 
previs, com a qui ja disposa d’experiència i 
hi vol seguir aprofundint. Al llarg del curs, 
de manera individualitzada i segons els 
interessos personals, s’aniran explorant les 
diferents tècniques de modelat (construcció 
amb planxa i xurros, elaboració de motlles 
per a la reproducció, colatge, creació de 
peces amb pessic…), l’ús del torn com a 
mitjà de creació de peces i l’aprenentatge i 
aplicació de les diverses tècniques decoratives 
(serigrafia, calques, estampació, neriage, 
textura, engalbes...). A més a més, i a partir 
de la pràctica, s’anirà adquirint coneixements i 
aprofundint en l’esmaltat i la creació d’una carta 
de colors pròpia. 
Grups de 15 alumnes. 
Preu: 133 €

 CURS D’ARTS PLÀSTIQUES
 PER A INFANTS I JOVES 
A càrrec de Núria Negre i Enric Sala

Els dijous de 17.30 a 18.30 h 

Curs adreçat a infants i joves a partir de 6 anys, el 
qual  està pensat per a tenir una finestra oberta 
a la creació amb ceràmica, treballs de volums 
i modelatge. S’hi portaran a terme diverses 
objectes amb diferents tipus de fang (peça 
utilitària, animals, jocs,...) i s’aplicaran diversos 
acabats a les peces (engalbes, esmalts, aplicació 
de color,...), sempre amb una vessant lúdica.
Grups de 12 alumnes.
Preu: 92 €

A càrrec d’EnricSala

 CURS D’ESCULTURA I 
 TALLA DE PEDRA  
Els dimarts i dijous de 18 a 20.30 h 

Destinat a qualsevol persona a partir dels 14 
anys, sense que sigui necessari el coneixement 
previ de cap tècnica escultòrica. Durant aquest 
curs es practicaran diverses tècniques, bàsica-
ment talla directa de pedra, modelat amb fang i 
treballs amb poliuretà.
Grups de 15 alumnes.
Preu: 60 €/matrícula i 150 €/semestre
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CURSOS DE 
PROFESSIONALS
EXTERNS 
AMB LA 
COĿLABORACIÓ
DE L’EMBA

CURS DE BONSAI  
A càrrec de David Gómez

Els divendres, de 18  a 21  i els dissabtes de 17 a 19 h 

NIVELL BÀSIC: orientat a aquelles persones 
que desitgin iniciar-se i adquirir els coneixements 
bàsics sobre tècniques de cultiu, disseny i 
formació per crear un bonsai. 

NIVELL AVANÇAT: Orientat només per a 
persones que hagin assolit el primer curs o amb 
prou coneixements per accedir-hi. Els continguts 
seran sobre botànica i processos vegetals, 
fisiologia vegetal, fitosanitaris, tècnica Yamadori, 
càlcul avançat d’adobs, tècniques aplicades sobre 
arbres autòctons i treballs en fusta seca. 
Grups de 10 alumnes. 
Preu: 20 €/matrícula i 30 €/mes

TALLERS MONOGRÀFICS 
Durant el curs es podran realitzar tallers mono-
gràfics sobre estils, espècies o tècniques concretes 
de bonsai, a més d’altres disciplines tradicionals 

japoneses. Encaminat a alumnes avançats o 
amb coneixements d’un nivell expert. El 80% 
dels continguts del curs seran eminentment 
pràctics.

TALLERS DE CERÀMICA PER FER TESTOS 
DE BONSAI
En aquest taller un professor/a de ceràmica de 
l’EMBA ens introduirà de forma molt bàsica i 
elemental en el món de la ceràmica, aplicada 
a la producció artística dels nostres testos de 
bonsai de la mà de 3 tècniques:
- Kata-oshi: fabricació de testos de bonsai amb  
  motlle.
- Tatara: fabricació de testos de bonsai sense 
  motlle de manera manual i artística.
- Raku o Raku-yaki: tècnica de ceràmica a baixa 
  temperatura.
Places limitades.
El preu dels tallers no està inclòs en els cursos i es 
determinarà en funció de la seva demanda. 
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a la restauració del moble i objecte antic, 
l’alumnat adquireix uns coneixements tècnics 
bàsics necessaris per intervenir un moble, 
aprendre a fer una avaluació i diagnòstic de les 
patologies que pateix la peça i seguir un ordre 
en l’aplicació dels processos de restauració i 
conservació, desinfecció biològica, tècniques de 
neteja, tècniques de reintegració, tipus de tints i 
acabats del moble.
Cada alumne/a portarà el seu moble per 
treballar (preferentment de petites dimensions)
Preu: 50 € (material inclòs)

REINVENTAR I RECREAR ELS TEUS 
MOBLES. L’ART DE FER EXTRAORDINARI 
L’ORDINARI
Els dimecres, de 17  a 19.30 h

Tens ganes incansables d’experimentar, aprendre 
i provar coses noves, crear coses boniques i 
transformar el que t’envolta posant el millor de 
tu, amb molta il·lusió i creativitat? A partir de 

 RESTAURACIÓ DE MOBLE I 
 OBJECTE ANTIC 
A càrrec de Miracles Boada

INTRODUCCIÓ I PERFECCIONAMENT A LA 
RESTAURACIÓ DEL MOBLE ANTIC
Els dimarts o dijous, de 17  a 19.30 h

En aquest taller d’introducció i perfeccionament 

diferents tècniques decoratives i pictòriques 
com el decapé, les transferències d’imatges, 
l’estampació amb rodets, l’aplicació de daurats, 
découpage, clivellats, veladures i pàtines, 
podràs reinventar i recrear els teus mobles i 
objectes.
Grups entre 5 i 10 alumnes.
Preu: 50 € (material inclòs)



BIBLIOTECA
IU BOHIGAS



 CLUB DE LECTURA 
Dijous 2 de juliol, a les 19 h 

Trobada del club de lectura de tardes per 
comentar l’obra Sis nits d’agost, de Jordi Lara. 
Sessió conduïda per Assum Guardiola.
Cal inscripció prèvia.

 PRESENTACIÓ DEL 
 LLIBRE PETITS 
 MOMENTS
Dijous 2 de juliol, a les 20 h 

Presentació del llibre petits MOMENTS de Júlia 
Pujolràs. Hi intervendran l’editor, Robert Fàbre-
gas Ripoll (Edicions del Reremús) i Núria Heras 

Colomer, Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Salt.

 CLUB DE LECTURA 
Dijous 9 de juliol, a les 12 h

Trobada del club de lectura de matins per comentar 
l’obra Les generacions espontànies, de Mar Bosch. 
Sessió conduïda per Maria Mercè Roca.
Cal inscripció prèvia.

 PRESENTACIÓ DEL 
 LLIBRE A LA LLUM DEL  
 DIA
Dijous 16 de juliol, a les 20 h 

Presentació del llibre A la llum del dia de 
Konstantinos Kavafis. A càrrec de Eusebi Ayensa, 
Anna Burrassó i Robert Fàbregas, editor de Edici-
ons del Reremús.
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TALLER D’INVENTAR 
 HISTÒRIES
Dissabte 24 de juliol, a les 19.30 h 

Taller creatiu inventant contes i jocs, funciona 
com un conte-joc. Dirigit a públic familiar amb 
nens a partir de 6 anys.
Cal inscripció prèvia.

 PRESENTACIÓ DEL 
 LLIBRE 1000 PEDACITOS 
 DE LAURA
Dijous 23 de julioll, a les 18.30 h 

Presentació del llibre 1000 pedacitos de Laura a 
càrrec de la seva autora, Raquel Caler Ruiz.

 CONTENADONS 
 «TOCA, TOCA»
Dilluns 24 de juliol, a les 11 h 

Activitat familiar per a infants de 6 mesos a 3 
anys a càrrec de Pepa Contes.
Acompanyats de la paraula feta conte i cançó, el 
nadó passa de sentir el tacte de les grans mans 
que l’estimen a sentir el de les seves mans, que 
descobreixen diferents petits elements, formes 
i textures. Anirem de la quietud al moviment ex-
pressat en llibertat, fins que el ritme i la música 
ens tornin a l’aquietament harmònic.
Cal inscripció prèvia.
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escoltada. L’anàlisi es revesteix de certa ironia i 
es converteix en un joc, que no deixa de ser un 
joc seriós que et porta a reflexionar sobre com 
escoltem (i sobre com volem ser escoltats).
Aforament de 50 places per sessió.
Gènere: música teatralitzada - a  partir de 12 anys 

64 TORB 
Els Berros de la Cort 

Divendres 10 de juliol, a les 21 h

Torb, el quart àlbum de la formació gironina, 
és un disc amb una forta personalitat que 
connecta tradició i innovació. Una proposta 
única en l’àmbit de les noves músiques d’arrel 

pel tipus d’arranjaments i l’ús singular que el 
grup fa dels instruments d’època i tradicionals; 
instruments amb una llarga història però vius i 
molt presents en la música folk catalana actual.
Aforament de 143 places.
Gènere: música - públic adult

 ESTÓMAC 
Clara Peya

Dissabte 11 de juliol, a les 21 h

La pianista i compositora Clara Peya torna amb 
un nou treball Estómac, un disc que combina 
els sons del jazz, el rap, el pop i l’electrònica per 
continuar amb un manifest feminista on busca 

CICLE D’ARTS 
ESCÈNIQUES
CANALITZACIONS 
Reserva la teva entrada i gaudeix d’aquest cicle 
gratuït d’arts escèniques!

 EL TEU CAP ÉS PLE 
 D’OCELLS 
MARGA SOCIAS 

Dijous 9 de juliol, a les 19 h i a les 21 h 

Tres músics de diverses procedències toquen 
12 peces originals mentre una investigadora 
analitza cada peça i la forma com aquesta pot ser 
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desconstruir la idea de l’amor romàntic, iniciat 
amb Oceanes. Aforament de 143 places.
Gènere: música - públic adult
  

 NUN 
Carles Viarnès  

Diumenge 12 de juliol, a les 19 h

Què hi havia abans de la creació? Segons els 
antics egipcis, un oceà inconcret que rebia el 
nom de «Nun». La mateixa paraula es traduiria 
de l’esperanto com «Ara». Un i altre concepte 
ens remeten al pas del temps, element central 
del nou disc del pianista i compositor Carles 
Viarnès, una col·lecció de peces íntimes 
i evocadores que ens transporta a altres 

dimensions ignotes. Aforament de 143 places.
Gènere: música - pùblic adult 

 ENCANTADES 
Cia. Pocacosa Teatre

Dimecres 15 de juliol, a les 18 h  

Espectacle familiar a partir de llegendes 
extretes de la nostra cultura popular i continuar 
amb la tasca que les diferencia de les altres 
companyies de teatre familiar. Per una banda 
el nostre objectiu és apropar l’òpera al públic 
familiar d’una manera propera i distesa. I 
per l’altra, seguim entossudides en recuperar 
històries i llegendes catalanes, aquest cop ens 

centrarem en les llegendes de fades. Aforament 
de 143 places.
Gènere: teatre familiar - a partir de 5 anys  

 VALENTINA QUÀNTICA 
Anna Roca

Dijous 16 de juliol, a les 18 h

Per què, si vivim en una societat que procura 
per la igualtat d’homes i dones, hi ha tan 
poques científiques reconegudes? Per què 
tenim tantes curiositats sense resposta? Per què 
és tan fascinant el món en el què vivim?! Si vols 
resoldre aquestes qüestions, si ets dels que la 
curiositat et surt per les orelles o simplement 
tens ganes de descobrir allò que li passa pel 
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 LOS BANCOS REGALAN 
 SANDWICHERAS Y 
CHORIZO 
Cia. Jose y Sus Hermanas

Dissabte 18 de juliol, a les 19 h. 

Quin és el sentiment dels joves davant els 
rastres del franquisme? Què significa per ells la 
figura de Franco? La coneixen en profunditat? 
Com influeix en les seves vides la transició 
espanyola i els silencis? Los bancos regalan 
sandwicheras y chorizos és un espectacle vital, 
carregat de joventut, de música, que lluita 
contra la impotència a la que els aboca aquesta 
societat i els seus dirigents; qui som i com 
vivim després de quaranta anys de Dictadura a 
Espanya.Aforament de 143 places.
Gènere: teatre, a partir de 14 anys  

 EX LIBRIS 
Cia. Voel

Diumenge 19 de juliol, a les 18 h

Ex – Libris ens parla dels moments 
d’inadvertida felicitat, de la incomunicació 
d’una societat tecnològica on els més petits 
detalls passen desapercebuts, dels llibres que 
esperen ser llegits i que lluiten per la seva 
supervivència, per no caure en l’oblit. Tot això 
des d’una mirada poètica a través dels fulls dels 
llibres, el quadrant rus, la bola d’equilibris i la 
música en directe que ens farà viatjar per aquest 
món d’emocions. Aforament de 143 places.
Gènere: circ  - a partir de 5 anys

cap a la Valentina, entra al seu laboratori i deixa’t 
sorprendre. Aforament de 143 places.
Gènere: teatre familiar - a partir de 5 anys  

 DANSA I BATERIA 
Constanza Brncic i Ramon Prats

Divendres 17 de juliol, a les 21 h 

Aforament de 143 places
Gènere: dansa – públic adult



FACTORIA 
CULTURAL 
COMA CROS



 MEMÒRIES LÍQUIDES. 
 VEUS DELS SAFAREIGS 
Dissabte 25 de juliol, a les 20 h 

Proposta audiovisual i participativa. Un 
acte de memòria històrica a través de fonts 
orals. Un homenatge i record a les tasques 
invisibilitzades i gens valorades de les dones en 
el manteniment de la salut i el benestar de les 
famílies en èpoques i sense comoditats. 
Cal inscripció prèvia per raons d’aforament a 
través del correu museu@salt.cat (25 places)
al Museu de l’Aigua (durada 1 h 30 min)

MUSEU DE 
L’AIGUA

 VISITA AL MUSEU 
Dissabte 25 de juliol, a les 12 h 

Visita guiada al Museu de l’Aigua on podràs 
descobrir coses sobre l’aigua i la influència que 
aquesta ha tingut a la nostra vila. 
Cal inscripció prèvia per raons d’aforament a 
través del correu museu@salt.cat (15 places)
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ATENEU 
POPULAR 
COMA CROS
L’ATENEU ES MOU
Aquest juliol fem tres cursos per a moure el cos!

Tots els dijous de l’any, de 17.30 h a 20.30 h 

 TALLER DE BICICLETES 
Espai on podeu venir a reparar la bici, donar un 
cop de mà, cedir bicis, peces o eines. 
Un espai per qui estima la bici. Un espai amb 
eines i coneixements per compartir. 
Activitat gratuïta



Del 29 de juny al  22 de juliol

 CURS D’ESTIU DE IOGA 
Els dilluns i/o dimecres de les 19.30 h a les 20.45 h 

Després del confinament és necessari més 
que mai tornar a cuidar-nos i crear espais de 
trobada, salut i desenvolupament personal.  
Amb la pràctica del ioga ens movem 
amb atenció a través de les postures per 
desenvolupar formes i accions més eficients i 
saludables. 
Preu: 35 € (1 dia a la setmana, 4 sessions)
50 € (2 dies a la setmana, 8 sessions)

Del 7 al 29 de juliol

 DANSA AÈRIA 
Vine a desafiar la llei de la gravetat! Salta, gira, 
balla i deixa’t emportar! Comparteix una bona 
estona jugant amb la física del moviment i 
endinsant-te en el món de la dansa aèria, 
disciplina que utilitza la corda i arnés per a ballar 
amb la paret com a suport. Activitat a l’exterior! 
INICIACIÓ - PRIMER CONTACTE
Els dilluns de les 19 a les 21 h
INICIACIÓ 2
Els dimarts de les 18.30 a les 20.30 h
AVANÇAT
Els dimecres de les 19 a les 21 h
Preu: 56 €

Els dies 9, 16, 23 i 29 de juliol de 19 h a 20.30 h

 DANSA IMPROVISACIÓ 
En aquest curs de dansa improvisació 
explorarem com ens podem comunicar de 
manera autèntica a través del moviment i 
expressió corporal. En la distància, els cossos 
també poden conversar. Quan estem atents 
i oberts, els gestos i les formes en moviment 
defineixen un llenguatge universal, disponible 
per a tots.
Inscripcions a www.ateneucomacros.cat  fins a 
l’inici de l’activitat.
Preu: 45 €
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FÀBRICA JOVE
 JULIOL JOVE 
Totes les tardes de juliol, de 16.30 a 19.30 h

Aquest juliol tornem amb les activitats d’estiu 
Juliol Jove!  Activitats esportives, artístiques, 
sortides, piscina, Kayak...un munt d’activitats 
que no et pots perdre. 
Preu: 5 €

 CURS DE PREMONITOR/A 
 EN EL LLEURE EDUCATIU -
 ESTADA DE COLÒNIES 
Aquest agost us oferim un curs de premonitor/a 
en el lleure educatiu, de colònies! 
Una formació que t’ajudarà a introduir-te en el 
món del lleure, aprendre’ns i tenir al teu abast 
un munt de recursos eductius!
Curs: del 25 al 27 d’agost, sortida el dimarts 
a les 10 h i tornada el divendres a les 13 h, a la 
casa de colònies Sant Martí – Vall del Llémena

Inscripcions: del  29 de juny al 3 de juliol, de 16 a 18 

h, a la Sala Aprenem de la Fàbrica Jove. 

Preu: 25 €

ESTACIÓ JOVE
 FEM UNA BECA DE 
 CARÀCTER GENERAL 
 PER ESTUDIS 
 POSTOBLIGATORIS 
Aprenem com es realitza una beca i ajuda de 
caràcter general per estudis universitaris i no 
universitaris, els apartats específics, el material 
que es necessita i resolem dubtes.
Horari a determinar · activitat gratuïta.
Organitza: Estació Jove 

 FORMACIÓ EN LÍNIA: 
 RECERCA DE FEINA I  
 INSCRIPCIÓ A PORTALS 
 DE TREBALL 
Formació: dijous 16 de juliol de 12 a 14 h

Formació en línia per donar suport als joves en 
la recerca activa de feina. Alhora, es realitzarà 
una visualització en línia del procés d’alta i 
inscripció a ofertes dels portals de treball. 
Inscripció prèvia: de l’1 al 14 de juliol per 
whatsapp al telèfon 662 533 601. És important 
fer-hi constar:  nom, cognoms, correu electrònic 
per enviar l’enllaç, data de naixement i població.
Activitat gratuïta.
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Organitza: Plataforma digital de l’Estació Jove

XERRADA DE POSSIBLES 
RUTES PER AQUEST ESTIU
Dijous 23 de juliol a les 17 h 

Exposarem diferents maneres de conèixer el 
nostre territori. Rutes de muntanya i camins 
de ronda per la costa, tot a baix cost i intentant 
utilitzar el transport públic per arribar-hi. 
Preparades per fer la motxilla i gaudir de l’aire 
lliure? Anima’t a venir!
Activitat gratuïta

EXPOSICIÓ SEX O NO SEX
Del 14 al 30 de setembre

Exposarem amb plafons informatius sobre 
la xarxa de relacions afectives i/o sexuals i la 
manera de gaudir-les satisfactòriament. El plaer 
i la salut no es negocien.
Activitat gratuïta

... I DURANT 
TOT L’ANY

Estació Jove

PUNT D’INFORMACIÓ 
JUVENIL 
Matins: divendres de 10 a 14 h                              
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

Servei públic i gratuït per a joves de 12 a 30 
anys, on t’orientarem i t’assessorarem sobre 
tot allò que necessitis (estudis, treball, salut, 
cultura, esports, participació...).
Gratuït

Estació Jove

PUNT JOVE DE SALUT
De dilluns a divendres de 16 a 19 h 

Servei específic, gratuït i confidencial que 
assessora els joves de 12 a 30 anys del municipi 
de Salt en temes que afecten la seva salut: 
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sexualitat, alimentació, conductes de risc, 
addiccions, etc.
Gratuït però amb cita prèvia a salut@saltjove.cat

Estació Jove

PROGRAMA REFERENT 
D’OCUPACIÓ JUVENIL
Programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
adreçat als joves de Salt que necessiten 
orientació en qualsevol tema relacionat amb la 
millora de l’ocupabilitat, la formació no reglada 
i la recerca de feina. S’ofereix assessorament i 
acompanyament per trobar el recurs i/o servei 
més adient als interessos dels joves, millora de 
les competències d’accés a l’ocupació i la recerca 
activa de feina. Per a joves de 16 a 29 anys.
Programa gratuïtEstació Jove

PARLA AMB LA BOCA 
PLENA 
Últim divendres de mes a les 17 h

Projecte ideat per establir un espai de trobada 



i sobretot de conversa de temes d’interès entre 
els i les joves. Desenvoluparem les tertúlies 
a partir d’un tema creat entre totes i tots. 
Fomentarem un debat ordenat i convidarem els 
joves a un petit berenar per tal que la tertúlia 
sigui més atractiva.

Fàbrica Jove

ESPAI FAB DE LA FÀBRICA 
JOVE DE SALT
de dilluns a divendres de 16 h a 20 h 

Espai de lleure educatiu públic i gratuït. Espai de 
trobada, participació juvenil i creació. 
Ens organitzem per grups d’edats: Fab1 (12 a 
14 anys) dilluns i dimecres; Fab2 (15 a 18 anys) 
dimarts i dijous. Divendres obert a tothom.
Públic i edat: joves de 12 a 18 anys
Lloc: c/ Manuel de Falla 26

ALTRES 
ACTIVITATS 
PER FER TOT 
L’ANY

Aigües Braves de la Pilastra i seu del club

CLUB DE 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!
Consulta i reserva prèvia obligatòria

Hospital Santa Caterina

DONACIONS DE SANG 
El primer dilluns laborable de cada mes, de 10 a 
14 h, al vestíbul de l’Hospital Santa Caterina. 

La Crinera

LA CRINERA
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!
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 AULA D’ENTORN RURAL DE 
 CAL CIGARRO 
Hortes del Marquès de Camps, sn
Alba Casals_Tel. 696 70 97 97
a/e: calcigarro@gmail.com

 ACADÈMIA EDUTIC 
C. Major, 127  Tel. 606 220 788 

 AGERMANAMENT PERÚ 
C. Llarg, 56 
Jordi Casals Sagué_Tel. 629 70 60 10

 AMPA LES ARRELS 
Tel. 616 95 47 33
a/e: ampalesarrelssalt@gmail.com 

 ÀREA D’ESPORTS 
Pavelló municipal d’esports
Av. dels Països Catalans, s/n      Tel. 972 24 91 91 

 ÀREA DE SALUT 
Ajuntament de Salt 
pl. Lluís Companys, 1      Tel. 972 24 91 91                  

 ÀREA DE CULTURA 
Edifici Coma Cros         C. de Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91
a/e: cultura@salt.cat · a/e: festes@salt.cat

 ÀREA D’ENSENYAMENT 
Oficines a l’Ajuntament de Salt 
Pl. Lluís Companys, 1
Tel. 972 24 91 91     

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
 BARRI CENTRE DE SALT 
Mª Rosa Frigolé 
a/e: aavvbarricentre@gmail.com 

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL  
 BARRI VELL DE SALT 
Tel. 638 48 65 45 

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
 BARRI DELS ESCRIPTORS  
a/e: barriescriptors@gmail.com 

 ASSOCIACIÓ ALGARABIA 
a/e:  asc.culturalalgarabia@gmail.com 

 ASSOC. CULTURAL ZONA OLÉ 
a/e: associacioculturalzonaole@gmail.com

 AULA TRADI 
Edifici Coma Cros        C. de Sant antoni, 1 
Pere Pau Ximenis_Tel. 606 34 69 40 

 ATENEU CULTURAL COMA CROS 
Edifici Coma Cros          C. de Sant Antoni, 1 
Tel. 972 24 91 91
a/e: info@ateneucomacros.cat

 BIBLIOTECA IU BOHIGAS
Edifici Coma Cros       C. de Sant antoni, 1 
Tel. 972 24 03 22
a/e: bibsalt@salt.cat

 BIBLIOTECA MASSAGRAN 
C. Major, 204               
Tel. 972 40 50 62   
a/e: massagran@salt.cat 



 CÀRITAS SALT 
Carrer Sant Dionís, 42
Hotel d’Entitats, Despatxos 1.07 i 1.09
Tel. 972 24 24 72    a/e: salt@caritasgirona.cat

 CLUB PIRAGÜISME SALT – TER 
C. Indústria, 14
Tel. 972 233 180     a/e: salt-ter@salt-ter.net 

 CLUB TENNIS SALT 
Eduard Nieto_ Tel. 671 31 41 95 
Alan Abrami_Tel. 615 36 43 41 

 COORDINADORA D’AMPAS
a/e: coordinadora.ampas.salt@gmail.com

 COMISSIÓ DE LA RUTA DE LA 
 PAU  
C. Llarg, 56
Pili Alonso Tornés_Tel. 972 24 03 53

 COMISSIÓ DE FESTES  
Xavier Solà        a/e: cfestessalt@gmail.com 

 CORAL TRIBANA  
Edifici Coma Cros        C. de Sant antoni, 1 
a/e: coraltribana@gmail.com 

 CASA DE CULTURA LES 
 BERNARDES 
C. Major, 172                   Tel. 972 23 46 95
 
CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
 EL CANAL 
Plaça de can Patrac, 1     Tel. 972 24 91 91 

 Club Natació SWIMFASTER Salt 
Tel. 639 43 43 47    a/e: swimfaster@hotmail.es 

 ESCOLA D’ART PACO 
 MORGADO
C. Francesc Macià, 63        Tel. 606 68 08 04
a/e: escolapacomorgado@hotmail.es 

 ESCOLA DE DANSA NOU 
 ESPIRAL 
C. de Pau Casals, 2 - 4 
Tel. 6629 30 21 94      a/e: info@nouespiral.cat 

 ESCOLA DE BALL MR. DANCE 
C. del Pla de Salt, 12-14, Local 2
Tel. 665 60 16 47
a/e: info@mrdancegirona.com

 ESCOLA MUNICIPAL DE 
 BELLES ARTS DE SALT  EMBA  
C. Lluís Moreno s/n (Mas Llorens) 
Delphine Labedan      a/e: bellesarts@salt.cat 
Tel. 972 24 42 35  o  691 31 78 17
David   a/e: escola.bonsai.salt@gmail.com 
Tel. 687 45 33 50
Miracle  a/e: miliboada@gmail.com 
Tel. 687 55 99 15 

 ESGLÉSIA SANT CUGAT  
C. Llarg, 56 
Fèlix Mussoll Segura_Tel. 972 23 46 86

 ESGLÉSIA SANT JAUME 
Carrer d’ Enric Granados, 8

 ESCOLA LES ARRELS 
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, nº 1 
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 ESTACIÓ JOVE 
Pg. Països Catalans, s/n 
Tel. 972 40 50 07        
a/e: info@saltjove.cat 

 FÀBRICA JOVE 
c/Manuel de Falla, 26
Tel. 972 24 65 76  o Tel. 662 53 47 89  
a/e: fabricajove@saltjove.cat 

 FEDERACIÓ UNIÓ 
 D’EMPRESARIS DE SALT 
a/e: ucomsalt@gmail.com 

 HOSPITAL SANT CATERINA 
C. Doctor Castany s/n
Tel. 972 18 26 00 

 JUGUEM?
Mas Mota                  Pl. Catalunya s/n
Tel. 972 24 91 91     
a/e: juguemsalt@gmail.com 

 KIDS & US SALT  
C. Francesc Macià, 61
Tel. 872 02 51 67 
a/e: salt@kidsandus.cat 

 LA MIRONA  
C. d’Amnistia Internacional s/n
Tel. 972 23 23 75     a/e:  info@lamirona.cat 

 LA CRINERA 
Tel. 626 17 91 60    
a/e: crineragirona@gmail.com

 MERCAT DE SALT 
Pg. Països Catalans, 192 
Tel. 972 23 38 26  a/e: info@mercatdesalt.com 

 MUSEU DE L’AIGUA 
Tel. 972 40 21 48          a/e: museu@salt.cat 

 OFICINA DE CATALÀ DE SALT 
 CPNL 
Edifici Coma Cros          C. de Sant antoni, 1 
Tel. 972 24 91 91          a/e: salt@cpnl.cat

 SALT GIMNÀSTIC CLUB 
C. Miquel Martí i Pol, 5  (Gimnàs municipal) 
Marta_Tel. 972 23 32 39     
Montse_Tel. 627 42 02 02
 
 TEATRE DE SALT 
Pl. Sant Jaume, 6         
Mariona Gòmez _ Tel. 972 402 004         
a/e: mgomez@bito.pro

 UNED – SEU DE SALT 
Edifici Coma Cros       C.de Sant antoni, 1 
Tel. 972 21 26 00       
a/e: info@girona.uned.es

 UOC – SEU DE SALT 
Edifici Coma Cros       C.de Sant antoni, 1 
Tel. 972 40 50 67       
a/e: uocsalt@uoc.edu
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Vols aparèixer a
l’agenda d’activitats?

Contacta’ns
Carrer Major, 164 · Tel. 972 24 91 91

C/e: promociodelaciutat@salt.cat


