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ÍNDEX 01AGENDA DE TARDOR 2020

Degut a la crisi sanitària 
derivada de la COVID-19, totes 
les activitats presentades en 
aquest document podran ser 
modificades i/o anul·lades com a 
consequència de  l’aplicació de 
noves restriccions i mesures de 
seguretat que puguin aparèixer 
en les dates previstes per a la 
realització de l’activitat.

*Les dades de contacte de les 
activitats es troben a l’apartat 
d’adreces i equipaments. 



FIRES I 
ACTIVITATS



Web 

 FIRA INTERNACIONAL DEL 
 CISTELL DE SALT  
Aquest any és molt atípic i dificulta la trobada 
anual dels cistellers d’arreu d’Europa al barri vell 
de Salt. Per aquest motiu, us portarem la fira 
a casa en un clic! Visita la nostre pàgina web i 
descobreix als cistellers i les seves peces. 
www.firadelcistell.cat 

Via zoom 

 XERRADA SOBRE 
 ELS RECURSOS 
 SOCIOEDUCATIUS DE 
 SALT 
Dijous 24 de setembre, a les 16 h per professionals 
de Secundària i a les 17.30 h per professionals de 
Primària Xerrada informativa sobre els recursos 
socioeducatius de Salt.

A càrrec de personal tècnic municipal i d’entitats 
implicades.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 
abans del 22 de setembre. 

Auditori Factoria Cultural Coma Cros

 Fòrum Educatiu de 
 Salt “L’EDUCACIÓ FORA 
 ESCOLA, OPORTUNITATS 
 PER A TOTHOM” 
Dimecres 4 de novembre, de 17.30 a 20.30h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria. 
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FORMACIÓ



Oficina de Català de Salt   

 CURSOS DE CATALÀ PER A 
 ADULTS 
Del dilluns 28 de setembre al dilluns 10 de 
desembre.

Cursos de català. Diferents nivells. Horari i lloc i 
preu, segons curs.
Inscripció telemàtica a www.cpnl.cat a partir del 7 
de setembre. 

Ateneu Cultural Coma Cros 

 CURS DE PREPARACIÓ 
 PER L’EXAMEN 
 D’ESPANYOL DELE A2 
Els dimarts i dijous, de l’1 d’octubre al 12 de 
novembre, de 18.30 a 20 h 

Curs dirigit a sol·licitants de la nacionalitat 
espanyola.  
Inscripció prèvia obligatòria presencial a partir del 

8 de setembre.  

Anglo School Salt 

 CURSOS D’ANGLÈS 
De setembre a juny

Cursos 100 % en anglès, professors titulats, 
nadius i experts en preparació de Cambridge 
que fan classes dinàmiques i molt interactives. 
Un seguiment continu per a que els alumnes 
estiguin pels exàmens de la Universitat de 
Cambridge. 
Horari i preu, segons edats i nivells. 

Kids&us Salt 

 ANGLÈS PER A NENS I 
 NENES 
Cursos d’anglès per a nens i nenes a partir d’un 
any amb una metodologia pròpia, basada en 
l’aprenentatge natural de la llengua.
Inscripcions obertes 
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LLENGUA



DANSA 

Escola de dansa Nou Espiral 

 CURSOS TRIMESTRALS 
 PER ADULTS INICIACIÓ  
- Dansa Clàssica: els dimarts d’octubre a 
desembre, de 19.15 a 20.15 h 
- Dansa contemporània: els dimarts, 
d’octubre a desembre, de 20.30 a 21.30 h  
- Claqué: dimecres, d’octubre a desembre, de 
19 a 20 h 
- Broadway Jazz: dijous, d’octubre a desembre, 
de 19 a 20 h 

- Flamenco: els dijous, d’octubre a desembre, 
de 19 a 20 h 

Inscripcions a partir de l’1 de setembre.

Preu: 10 sessions a 100 €

Escola de ball Mr. Dance 

 CURSOS DE BALL PER A 
 NENS, JOVES I ADULTS 
Del dilluns 14 setembre al dijous 31 de desembre. 
Horaris per edat i nivells.

Cursos trimestrals de: 
- Balls de saló i line dance 

- Balls llatins: salsa, bachata 
- Swing: lindy hop, solo jazz 
- Dansa moderna: jazz funk, comercial dance, 
heels dance, dansa creativa 
- Dansa coreogràfica 
- Fitness: Zumba, tonificació i Dance kids

Inscripcions fins el dijous 10 de setembre.

Preus: junior 25 €/mes/1sessió i adult 30 €/
mes/1sessió. Àmplia oferta de descomptes i 
promocions, consulta tota la informació al web. 

ART 

Escola d’Art Paco Morgado 

 ESCOLA D’ESTUDIS 
 ARTÍSTICS 
De setembre a juny. 

Escola - taller d’art tradicional i digital a Girona. 
Impartim classes de dibuix, manga, còmic, 
pintura: al oli i il·lustració digital per adults, 
joves i nens. 
Horari i preu, segons edats i nivells
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Escola Municipal de Belles Arts EMBA 

 CURS DE DIBUIX I PINTURA  

 ADULTS (+15)  

Dilluns i dimecres, matins d’11 a 12.30 h 
i tardes de 17 a 18.30 h - de 18.30 a 20 h                                                  
Dimarts i dijous, de 18.30 h a 20 h

Professora: Delphine Labedan
Curs d’ iniciació a diverses tècniques i de forma 
individualitzada: llapis, cretes, carbonets, 
pastels, acrílic i aquarel·la. Cada alumne /a 
portarà el seu material.
Preu del curs: 133  €.

Límit: 15 places per grup

 INFANTS I JOVES (+ 6)  

Dimarts de 17.30 h a 18.30 h 

Professora: Delphine Labedan
Aquest curs consisteix en la pràctica de 
diferents tècniques artístiques 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.
Preu del curs: 92  €

Límit: 12 places

Escola Municipal de Belles Arts EMBA 

 CURS D’ARTS PLÀSTIQUES 
 INFANTS I JOVES (+6)  

Dijous de 17.30 h a 18.30 h 

Professors: Núria Negre i Enric Sala
Aquest taller serveix per iniciar-se a la 
ceràmica, treballs de volums i modelatge. 
Crearem i aplicarem diversos acabats a les 
peces (engalbes, esmalts, aplicació de color,...), 
sempre amb una vessant lúdica.
Preu del curs: 92 €

Límit: 12 places

Escola Municipal de Belles Arts EMBA 

 CURS D’ESCULTURA I 
 TALLA DE PEDRA 
 ADULTS (+15)  

Dimarts i dijous, de 18.00 h a 20.30 h

Professor: Enric Sala
Curs d’iniciació on es practicaran diverses 
tècniques, bàsicament talla directa de pedra, 
modelat amb fang i treballs amb poliuretà. 
Preu: 60 € matrícula i 150 € semestre

Límit: 15 places



Escola Municipal de Belles Arts EMBA 

 CURS DE CERÀMICA  
Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 h

Professor: Núria Negre
El curs de ceràmica va adreçat tant a 
principiants com a persones amb experiència,. 
Al llarg del curs, de manera individualitzada 
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...). 
Preu: 60 € matrícula i 150 € semestre

Límit: 15 places

  EMBA CURS 2020-2021
  Inscripcions: 
  a partir del 7 de  setembre
  Inici del curs: 
  dilluns 5 d’octubre

I no et perdis els CURSOS 
PROFESSIONALS amb la 
col·laboració de l’EMBA:

 CURS DE BONSAI: 
Divendres, de 18 a 21 h i dissabte, de 17 a 19 h 

Professor: David Gómez
Iniciació, avançat, tallers monogràfics i ceràmica 
 del bonsai. 
Inscripcions: tel. 687 453 350 (Whatsapp)
a/e: escola.bonsai.salt@gmail.com

Preu: 20 € matrícula i 30 €/mes. 

Límit: 10 places per grup

 CURS DE RESTAURACIÓ 
 DE MOBLE I OBJECTE 
 ANTIC 
Dimarts o dijous de  17 a 19.30h 

Professora: Miracles Boada 
Introducció i perfeccionament a la restauració 
del moble antic. 

Inscripcions: tel. 652 55 99 15 
a/e: miliboada@gmail.com

Preu: 50 € (matrícula) i 50 €/mes

Límit: 10 places 

 REINVENTAR i RECREAR 
 ELS TEUS MOBLES:
 Dimecres, de 17 a 19.30 h 

Professora: Miracles Boada 
Aprenentatge de tècniques decoratives i 
pictòriques com el decapé, les transferències 
d’imatges, l’estampació amb rodets, l’aplicació 
de daurats, découpage, etc.
Inscripcions: tel. 652 55 99 15
miliboada@gmail.com

Preu: 50 € (matrícula) i 50 €/mes

Límit: 10 places 
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TALLERS

Universitat Oberta de Catalunya – UOC 

 WEBINAR: 
 COM ET POT AJUDAR LA 
 INTEL.LIGÈNCIA  
 EMOCIONAL
Dimarts 15 de setembre, de 21 a 22.30 h 

Descobreix com el control de les nostres 
emocions i saber-les encaminar és la clau de 
l’èxit professional, a càrrec de l’Olga Barceló.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 TENDÈNCIES DEL MERCAT 
 DE TREBALL EN TEMPS DE 
 COVID 
Dimarts 22 de setembre, de 9.30 a  11.30 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 APREN A REDACTAR EL 
 TEU CV 
Dimarts 29 de setembre, de 9.30 a 11.30 hActivitat 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 QUÈ HAS DE SABER PER 
 BUSCAR FEINA?  
Dijous 1 d’octubre, de 9.30 a 12.30 hèvia 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 
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Aula d’informàtica de la Coma Cros

 APREN A UTILITZAR 
 L’ORDINADOR PER LA 
 RECERCA DE FEINA 
Dilluns 5, dijous 8 i divendres 9 d’octubre,                

de 10 a 12 hAula de l’EMO del c. Pius XII, 4

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 COM SUPERAR UNA 
 ENTREVISTA DE FEINA 
Dimecres 7 d’octubre, de 9.30 a 11.30 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria  

Aula d’informàtica de la Coma Cros i 
Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 APLICACIONS I PORTALS 
 DE RECERCA DE FEINA 
Dijous 15 i divendres 16 d’octubre, de 10 a 12 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 CATALÀ PER A L’ATENCIÓ  
 AL CLIENT 
Dimarts 20, dimecres 21 i dijous 22 d’octubre, de 
10 a 12 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Auditori de la Coma Cros

 TREBALLA AL SECTOR 
 DELS SERVEIS DE 
 MANTENIMENT I NETEJA 
Dilluns 26 i dimarts 27 d’octubre, de 9.30 a 12.30 h 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Espai Municipal d’Ocupació EMO 

 QUE NECESSITES 
 SABER PER TREBALLAR A 
 L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA? 
Dilluns 2 de novembre, de 10 a 12 h

Curs on-line
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4 

 QUE HAS DE SABER PER 
 BUSCAR FEINA? 
Dijous 5 de novembre,  de 9.30 a 12.30 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Espai Municipal d’Ocupació EMO 

 QUE NECESSITES 
 SABER PER TREBALLAR A 
 L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA? 
Dilluns 9 de novembre, de 10  a 12 h

Curs On-line
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4 

 SET COSES QUE HAURIES 
 DE SABER DEL TEU 
 CONTRACTE DE TREBALL 
Dimecres 11 de novembre, de 9.30 a 11.30 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4 

 LET’S SPEAK ENGLISH 
Dimarts 24 de novembre, de 10 a 13 h

Converses en anglés aplicades a l’entorn laboral
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula d’informàtica de la Coma Cros 

 APREN A UTILITZAR 
 L’ORDINADOR PER LA 
 RECERCA DE FEINA 
Dilluns 30 de novembre  i dimarts  1 i dimecres 2 de 
desembre, de 10 a 12 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4 

 AUXILIAR DE MAGATZEM 
 AMB CARRETÓ ELEVADOR 
 FRONTAL 
5 dies del mes de desembre (dates per confirmar), 
de  9 a 14 h

Els 2 primers dies, es farà classe teòrica, i els 3 dies 
restants, de pràctica, a Celrà. 

Aula d’informàtica de la Coma Cros i 
Aula de l’EMO del c. Pius XII, 4

 APLICACIONS I PORTALS 
 DE RECERCA DE FEINA 
Dilluns 14 i dimarts 15 desembre, de 10 a 12 h 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

11FORMACIÓAGENDA DE TARDOR 2020



TALLERS

Aula Virtual del Viver de Salt 

 COM PLANIFICAR I EXECU- 
 TAR CURSOS EN LÍNIA PER-
 QUÈ SIGUIN UN ÈXIT
Dimarts 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre, de 14.30 
a 16.30 h 

Adquireix els coneixements i les habilitats neces-
sàries per a la impartició d’accions formatives en 
línia. Coneix com utilitzar les eines de comunicació 
(Google Meet, Zoom, etc), de gestió (Slack, Trello, 
treball al núvol amb Gsuite / OneDrive), i de gami-
ficació (Google classroom, Kahoot, Pisarra Digital) 
per imaptir una educació més atractiva.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Aula Virtual del Viver de Salt

 LA FACTURAELECTRÒNICA  
 I EL CERTIFICAT DIGITAL: 
Dimarts 6 i dijous 8 d’octubre, d’11 a 13 h 

Aprendràs a crear una factura electrònica i 
quins passos tenir en compte. També podràs 
obtenir el certificat digital per firmar factures 
electròniques i altres documents digitalment. 
Aquests dos elements són imprescindibles 
per tal de ser empresa proveïdora de les 
administracions públiques.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula Virtual del Viver de Salt 

CURS DE MISSATGERIA 
 INSTANTÀNIA 
Dimecres 14 i divendres 16 d’octubre, d’11 a 13 h 

Aprèn quines són les opcions de venda per 
missatgeria instantània: Whatsapp Business, 
Instagram, Facebook Messenger. Què implica 
treballar amb una eina o una altra i quina és 
millor en cada ocasió?
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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Aula Virtual del Viver de Salt 

 WORDPRESS: CREA 
 LA WEB PER LA TEVA 
 EMPRESA 
Dimarts i dijous del 3 al 26 de novembre, d’11 a 
13 h 

Amb Wordpress, t’ensenyarem a treure el 
màxim partit al teu negoci. Crearàs la teva 
pròpia web amb un disseny auster, funcional i 
ben posicionat per tal que arribi a tots els teus 
públics d’interès.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Aula Virtual del Viver de Salt

 «NEGOCIS FAMILIARS: 
 MAPA DE RISCOS I PLA DE 
 SUPERVIVÈNCIA» 
 Converses al Viver 
Dimecres 18 de novembre, de 12 a 14 h 

Aprendràs a diagnosticar les fortaleses i 
debilitats de la vostra empresa familiar, i a 
dissenyar un pla d’accions per garantir-ne la 
supervivència i competitivitat.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Aula Virtual del Viver de Salt 

 YOUTUBE, OPTIMITZACIÓ 
 DE VÍDEO I ESTRATÈGIES 
 PER GUANYAR AUDIÈNCIA 
Dimarts 15 i dijous 17 de desembre, d’11 a 13 h 

El vídeo online és un dels canals més 
impactants per a la promoció empresarial a 
la Xarxa. Descobreix què cal fer per aprofitar 
YouTube com a eina de comunicació i interacció 
amb els potencials clients.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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BIBLIOTEQUES



Biblioteca Iu Bohigas  

 TALLERS LLEGIM I + 
Dijous 17 i divendres 18 de setembre, a partir de 
les 17 h

Dues jornades de Tallers Llegim i + dirigides 
a joves, en què jugarem amb la lectura i els 
llibres. Les sessions obertes amb condicions 
d’accés segons aforament de l’espai.
Activitat gratuïta

Biblioteca Iu Bohigas  

 GIANNI RODARI: CONTES 
 PER A LA REVOLTA! 
Divendres 2 d’octubre, a les 18 h

Amb aquesta activitat gaudirem dels contes del 
gran Rodari i, seguin les directrius de la seva 
famosa gramàtica de la fantasia, els donarem la 
volta i jugarem fins a sentir-nos nostres tots els 
seus contes. A càrrec d’Assumpta Mercader
Activitat adreçada a famílies amb infants a 
partir de 4 anys. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Biblioteca Iu Bohigas  

 GALTA GALTONA 
Dissabte 3 d’octubre, a  les 11 h

Les cantarelles, les carícies, els petons i les 
pessigolletes sortiran d’aquests contes menuts 
destinats als més petits de la casa. Activitat 
familiar adreçada a infants fins a 4 anys a càrrec 
Roger Tugues.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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Biblioteca Massagran 

 CLUB DE LECTURA 6-9 
 ANYS 
Dimecres 14 d’octubre, de 17.30 a 18.30 h 

Primera trobada mensual del club de lectura 
per a infants de 6 a 9 anys de la Biblioteca d’en 
Massagran. Amb la lectura de dos contes de 
Gianni Rodari, volem celebrar el centenari del 
seu naixement. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Biblioteca Massagran 

 HORA DEL CONTE: 
 ORELLES DE PAPALLONA, 
 POCA BROMA! 
Dijous 8 d’octubre, de 17.30 a 18.30 h

Hora del conte a càrrec de M. Helena Tolosa. 
Contes que desvetllen eines per parlar de 
l’assetjament i el respecte, perquè la igualtat 
passa pel respecte a la diferència. 
Per públic a partir de 4 anys. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Biblioteca Iu Bohigas  

 TROBADA DELS CLUBS 
 DE LECTURA - PREMIS 
 LITERARIS EL SETÈ CEL
Dijous 8 d’octubre, a les 19 h

Trobada conjunta del clubs de lectura de Salt 
per comentar les obres que opten als Premis 
Literaris el Setè Cel de Salt.
Activitat gratuïta. Inscripció no necessària 

Biblioteca Iu Bohigas  

 CONTES AMB XUMET
Dissabte 17 d’octubre, a les 11 h

Cançonss, objectes i titelles ens serviran per 
enllaçar petites narracions i obrir un món 
màgic i imaginari als petits de casa. Cantarem, 
escoltarem i interactuarem amb l’objectiu 
d’escoltar contes. Sessió de contes per a nadons 
adreçada a infants fins als 3 anys a càrrec de 
David Planas.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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Biblioteca Massagran 

 CLUB LECTURA 10-12 
 ANYS 
Dimecres 21 d’octubre, de 17.30 a 18.30 h 

Primera trobada mensual del club de lectura 
per a infants de 10 a 12 anys de la Biblioteca 
d’en Massagran. Amb la lectura del conte Jaime 
de cristal, us convidem a conèixer l’univers de 
fantasia de l’autor Gianni Rodari.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria

Biblioteca Iu Bohigas  

 WILT
Dijous 22 d’octubre, a  les 19 h

Trobada oberta del club de lectura d’adults per 
comentar l’obra “Wilt”, de Tom Sharpe. Amb la 
participació de Montserrat Verdaguer, directora 
de la Fundació Tom Sharpe, i Miquel Martín i 
Serra, escriptor. 
Activitat gratuïta. Inscripció no necessària

Biblioteca Massagran i Biblioteca Iu Bohigas

A JUGAR AMB EN GIANNI
Durant el mes d’octubre en horari d’obertura de la 
Biblioteca. 

T’has parat mai a pensar què vol dir brif, bruf, 
braf o si totes les llàgrimes pesen el mateix, 
si els mobles parlen entre ells i si les històries 
es poden barrejar? Us convidem a jugar amb 
les paraules de la mà de Gianni Rodari a les 
Biblioteques de Salt. 
Activitat gratuïta, lliure i individual

Biblioteca Massagran 

 CREACIÓ DE VIDEOJOCS 
 RPG MAKER 
 (DE 9 A 12  ANYS) 

Divendres 20 i 27 de novembre i 4 de desembre, de 
17.30 a 19 h

T’agradaria crear un videojoc? Curs d’iniciació 
a la creació de videojocs amb el programa RPG 
Maker.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

Biblioteca Iu Bohigas  

 BALLA’M UN LLIBRE: 
LO.LI. TA, 
 DE LA CIA. LA TAIMADA 

Dijous 10 de desembre, a les 20 h 

Cicle de coreografies curtes creades a partir de 
textos literaris  per ser interpretats a les sales de 
lectura dels equipaments bibliotecaris d’arreu 
del territori. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
 Aforament limitat
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FACTORIA 
CULTURAL 

COMA CROS



Museu de l’Aigua 

 EXPOSICIÓ DE L’AIGUA   
Del dissabte 5 de setembre al dissabte 31 d’octubre 

Exposició de Paquita Lladó Canadell al Museu 
de l’Aigua de Salt. 
 Visites de 10 a 14 h i en hores convingudes.
Activitat grtauïta amb inscripció prèvia obligatòria

Ateneu Cultural Coma Cros 

 CINEFÒRUM LA NIT DE LA 
 IGUANA 
 Estimar sense complexos.
El tercer divendres de cada mes, a les 21.30 h

Cicle de cinema d’autosuggestió, amb 
projeccions de pel·lícules d’alt nivell de qualitat 
i contingut per reflexionar sobre diferents temes 
com estimar sense complexos.
Activitat gratuïta. Sense inscripció 

Ateneu Cultural Coma Cros 

 TERTÚLIES DE CÒMIC, 
 NOVEL·LA GRÀFICA I 
 IL·LUSTRACIÓ
Últim dijous de cada mes, de 19 a 20.30 h

Espai dedicat a compartir lectures i debatre al vol-
tant del còmic, la novel·la gràfica i la il·lustració. 
Sessions monogràfiques amb la col·laboració de 
persones o entitats especialitzades (humor gràfic, 
gènere, autors i autores professionals, il·lustra-
ció,...), i sessions on comentarem les nostres 
lectures, compartint allò que ens transmeten des 
del guió, el dibuix o les emocions.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria
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Ateneu Cultural Coma Cros 

 JAM D’IMPROVISACIÓ 
 MÚSICA I DANSA
Dissabte 3 d’ octubre, 7 de novembre i  5 de 
desembre, de 20 a 22 h 

Les jam d’improvisació són trobades informals 
estructurades per a la creació conjunta de 
músics i ballarins d’improvisació. Si no balles ni 
fas música, pots venir com a espectador actiu i 
col·laborar creativament amb alguna idea-
proposta!
Inscripció prèvia obligatòria 

Ateneu Cultural Coma Cros 

 IOGA MATÍ TRIMESTRAL 
 AMB SERGI BOU 
Dilluns i/o dimecres, de 9.30 a 10.45 h                     
(a partir del 5 d’octubre)

Pràctica postural acurada, intensa, amb 
atenció en la respiració, amb un moviment 
conscient i utilitzant suports per mantenir-
nos en les postures més temps. D’aquesta 
manera contribuïm a que tot el nostre sistema 
estigui més disponible, fort, atent i flexible per 
adaptar-nos als canvis que ens arriben.
Inscripció prèvia obligatòria a partir 8 setembre. 
Preu: 72 € i 115 € 

Ateneu Cultural Coma Cros 

 HIPOPRESSIUS-FISIOTERÀ-
 PIA HIPOPRESSIVA
Els dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h                        
(a partir del 6 d’octubre) 

Els hipopressius són exercicis que ajuden a 
tonificar el sòl pèlvic i la faixa abdominal a 
través de la respiració i postures determinades. 
Ens aporten una millora del to muscular global, 
i disminueixen la congestió de les estructures 
que conformen la pelvis menor.
Inscripció prèvia obligatòria a partir del 8 de setembre. 
Preu: 115 €/ trimestre
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Ateneu Cultural Coma Cros 

 IOGA TARDES TRIMESTRAL 
 - ANNA GRABALOSA
Dimarts de 19.15 a 20.30 h o de 20.30 a 21.45 h   
(a partir del 6 d’octubre)

Descobreix els beneficis del Hatha Ioga a la 
vida diària. A través de diferents tècniques 
com postures, respiració conscient, meditació 
i relaxació retrobarem el nostre equilibri, 
flexibilitat i major benestar. Regala’t un espai 
per estar amb tu mateix/a!
Inscripció prèvia obligatòria a partir 8 setembre
Preu: 62 €

Ateneu Cultural Coma Cros 

 GIMNÀSTICA DE 
 MANTENIMENT 
Dijous, de 17.30 a 20.30 h

Sessions dedicades al moviment lliure del cos, 
combinant diferents ritmes amb moments 
de quietud i repòs. Treballem estiraments, 
posicions estàtiques, treballs de respiració entre 
altres.
Activitat gratuïta sense inscripció 

Ateneu Cultural Coma Cros 

 MOSTRA DE CINEMA 
 ESPIRITUAL DE CATALUNYA
Dijous 19 novembre, a les 20 h - projecció de  La sal 
de la terra (documental biogràfic)

Dijous 26 novembre, a les 20 h -                                 
El pa de la Guerra (Animació / Drama/ Família)

Entrada Lliure, places limitades

Ateneu Cultural Coma Cros BIC

 TALLER DE BICICLETES
Tots els dijous de 17.30 a 20.30 h

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. Activitat coeducativa 
de mecànica on les ciclistes joves i els grans 
s’embruten les mans de greix.

Ateneu Cultural Coma Cros 

 DANSA AÈRIA
Consultar amb l’organització.
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TEMPORADA
ALTA

Compra d’entrades a www.temporada-alta.com



Teatre de Salt

 ELS SUBORNATS 
Dissabte 10 d’octubre, a les 20.30 h

Aquesta obra, dirigida per Lurdes Barba, ens 
permet entrar novament en l’univers particular 
de Cunillé, aquest cop centrat en quatre per-
sonatges que es troben de manera clandestina 
—o potser s’hi refugien— a la cabina de 
projecció d’un cinema decadent, a punt de 
tancar per sempre les portes. 
Preu: 24 €, 14 € 

Teatre de Salt

 UNA NIT AMB MAG LARI 
Diumenge 11 d’octubre, a les 18 h

Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que direc-
tament són màgia! Una nit plena d’il·lusions, jocs, 
llums, fum i molt d’humor. Perquè no és només un 
mag que es treu cartes de la màniga, també ens
fascinarà amb misteris i trucs que ens deixaran 
bocabadats. Espectacle per a tots els públics.
Preu: 24 €, 16 €

Teatre de Salt

 ACORAR 
Diumenge 18 d’octubre, a les 18 h

Torna a casa un dels èxits més indiscutibles i 
celebrats del festival i del seu impulsor, l’actor 
mallorquí Toni Gomila. Un dels monòlegs 
més aplaudits i premiats dels últims anys, un 
homenatge crepuscular a la parla catalana i a 
la pagesia. 
Preu: 22 €, 14 €  

Teatre de Salt

 UNA GALAXIA DE 
 LUCIÉRNAGAS 
Divendres 23 d’octubre, a les 20.30 h

Fa 22 anys, Aina Tur participava amb altres 
ciutadans espanyols en un projecte de 
cooperació internacional a Llatinoamèrica 
i va patir un assalt a mà armada. Aquella 
experiència traumàtica ara s’ha transformat 
en un monòleg teatral interpretat per Anna 

Alarcón, que no tan sols sublima l’experiència, 
sinó que també posa el focus en el fet d’haver 
nascut amb certs privilegis.
Preu: 22 €, 14 €

Teatre de Salt

 ELS BRUGAROL
Dissabte 24 d’octubre, a les 18 h

A cals Brugarol —família de l’alta burgesia 
catalana—, la filla, l’Anna, activista social 
i feminista, decideix canviar-se el primer 
cognom pel de la mare. Per a l’Antoni Brugarol 
és inconcebible que la seva filla ja no es digui 
Brugarol, un dels cognoms amb més solera 
de la comarca. Per això, recorrerà a tota mena 
d’argúcies i xantatges perquè l’Anna es faci 
enrere. Grans dosis d’humor àcid per descobrir 
les contradiccions dels seus protagonistes.
Preu: 28 €, 16 €
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Teatre de Salt

 PLEASANT ISLAND 
Diumenge 8 de novembre, a les 18 h

Al Pacífic no tan sols hi ha illes paradisíaques 
amb noms evocadors, també hi ha inferns, 
com l’illa de Nauru, la metàfora perfecta de 
l’avarícia capitalista, el col·lapse ecològic i la 
deshumanització. 
Preu: 28 €, 18 € 

Teatre de Salt 

 TESTIMONI DE GUERRA 
Divendres 13 de novembre, a les 20.30 h

Pau Carrió s’acosta a dos dels noms més 
emblemàtics del periodisme bèl·lic: el fotògraf 
sud-africà Kevin Carter, que es va suïcidar 
quatre mesos després d’haver rebut el Premi 
Pulitzer per la fotografia d’una nena sudanesa 
amb un voltor al darrere, i la corresponsal de 
guerra Marie Colvin, assassinada pel règim sirià 
l’any 2012, després d’haver cobert nombrosos 
conflictes armats. Un díptic dramàtic, 

Teatre de Salt

 LES AVENTURES DEL LLEÓ 
 VERGONYÓS
Dissabte 31 d’octubre, a les 18 h

El Pot Petit ens farà viure el viatge trepidant 
del petit lleó vergonyós, en el que coneixerà 
un munt d’amics i experimentarà per primera 
vegada les emocions bàsiques. 
Edat recomanada: de 2 a 5 anys. 
Preu: 12 €, 8 €

Teatre de Salt

 ELS GOSSOS 
Dissabte 7 de novembre, a les 20.30 h

Una celebració familiar destapa un laberint de 
secrets enterrats. Els gossos és una comèdia 
tràgica que s’endinsa en qüestions universals a 
partir de la família i les seves disfuncions.
Preu: 28 €, 18 €

guanyador del Premi Quim Masó 2019, al 
voltant de la informació sobre les zones en 
guerra i les seves conseqüències.
Preu: 28 €, 18 € 

Teatre de Salt 

 FAIRFLY
Dissabte 14 de novembre, a les 20.30 h

Quatre treballadors d’una empresa 
d’alimentació (membres del comitè d’empresa) 
estan a punt de quedar-se a l’atur. Enmig dels 
debats sindicals, un d’ells té una idea brillant. En 
l’horitzó emergeix la possibilitat de convertir-se 
en emprenedors d’èxit, en amos del seu propi 
destí professional. Una comèdia sobre el discurs 
neoliberalista i sobre l’obsessió de triomfar i 
guanyar molts diners.
Preu: 28 €, 18 € 

TEMPORADA ALTA24 AGENDA DE TARDOR 2020



Teatre de Salt 

 MOLLY BLOOM 
Dissabte 21 de novembre, a les 20.30 h

El famós monòleg final de l’Ulisses de Joyce 
reinterpretat per l’extraordinària actriu i musa 
de l’avantguarda flamenca Viviane De Muynck. 
La crítica va dir que era molt difícil discernir on 
acabava l’actriu i on començava el personatge.
Preu: 28 €, 18 € 

Teatre de Salt

 ENCARA HI HA ALGÚ AL 
 BOSC 
Divendres 27 de novembre, a les 20.30 h

Encara hi ha algú al bosc és només una part 
d’un gran projecte (obra de teatre, documental 
i instal•lació fotogràfica) de l’equip de Cultura 
i Conflicte. Un minuciós treball de recerca i de 
creació escènica a partir de diversos viatges a 
Bòsnia i Hercegovina per donar veu a les dones 
víctimes d’aquest conflicte, i als fills i filles 

nascuts de les violacions que van patir. 
Preu: 28 €, 18 €

Teatre de Salt 

 HISTÒRIA D’UN SENGLAR 
 (O ALGUNA COSA DE 
 RICARD) 
Divendres 4 de desembre, a les 20.30 h

Un actor s’enfronta al repte d’interpretar 
Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia 
de Shakespeare. Ha fet des de sempre 
papers secundaris i pensa que es mereix 
aquesta oportunitat. Durant la construcció 
del personatge, les afinitats entre l’actor i 
el monarca anglès comencen a aflorar. Un 
monòleg servit per Joan Carreras i escrit per 
Gabriel Calderón, un dels autors i directors 
uruguaians de més renom internacional.
Preu: 28 €, 18 €

Teatre de Salt 

 PREMI BBVA DE TEATRE 
 2020
Diumenge 6 de desembre, a les 18 h

Temporada Alta acollirà la funció guanyadora 
del 21è Premi BBVA de Teatre, que es donarà a 
conèixer durant el mes de setembre. El jurat va 
decidir que els quatre finalistes mereixedors del 
guardó eren La revelació, de Jorge Yamam-
Serrano i producció de Teatro de Cerca, La Rueda 
i Grec Festival de Barcelona; Vaig ser pròsper, de 
Projecte Ingenu i direcció de Marc Chornet; Sólo 
creo en el fuego, de Los Prometidos, i Accions 
de resistència, de Susanna Barranco.
Preu: 22 €, 14 € 

Teatre de Salt 

 GRAN RESERVA 
Dilluns 7 de desembre, a les 20.30 h

Després de l’èxit de Rhum (2014), Rhümia 
(2016) i Rhumans (2018), arriba la collita del 
2020. De què tindrà gust? Doncs d’humor 
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El Canal 

 TURBA
Divendres 30 d’octubre, a les 20.30 h

Quin és el mètode més efectiu per controlar les 
masses? Per què funciona la por? Com neix un 
líder? Què és el que fa que un grup d’individus 
s’associïn de manera espontània per assolir un 
objectiu comú? Un espectacle punyent i sobre 
els diversos mecanismes de mobilització i 
control de masses. 
Preu: 18 €

El Canal 

 EXPLORE EL JARDÍN DE 
 LOS CÁRPATOS 
Divendres 6 de novembre, a les 20.30 h

Ironia sense compassió sobre la indústria del 
turisme. La història d’una marca —“Spain is 
different”— amb el mar Mediterrani de fons, que 
un dia és una piscina i centre recreatiu i l’endemà es 
converteix en fossa i camp de batalla. 
Preu: 28 €

absurd, gamberrisme, màgia, tendresa i 
emoció. Un Gran reserva servit per sommeliers 
abillats amb un nas vermell que abocaran a 
les nostres copes els millors moments de les 
collites anteriors de la companyia (i algun de 
nou!). Espectacle per a tots els públics.
Preu: 20 €, 16 €

El Canal

 AL FONDO RIELA 
(LO OTRO DE UNO) 
Diumenge 25 d’octubre, a les 18 h

Coreògrafa iconoclasta, bailaora revolucionària, 
Rocío Molina continua el seu tríptic dedicat 
a l’essència del flamenc. Reconeguda amb el 
Premi Nacional de Dansa 2010, agafa conceptes 
com arrel, essència i puresa i els redefineix amb 
una idea artística radicalment renovada i nua de 
qualsevol artifici. 
Preu: 28 €

El Canal 

 LA LLUNA EN UN POT (UN 
 ESPECTACLE INCOMPRÈS)
Diumenge 8 de novembre, a les 12 h, a les 16 h i a 
les 18 h

A qui no li agradaria tocar la lluna? Tenir-la tan 
a prop —a tocar dels dits— que ja no calgués 
viatjar lluny? Un espectacle que barreja música 
en directe, dansa, teatre i tecnologia. 
Edat recomanada: de 0 a 3 anys.
Preu: 10 €

El Canal

 MALDITAS PLUMAS 
Divendres 13 de novembre, a les 20.30 h

Darrere l’elegància i la sensualitat de les llums, 
els lluentons i les plomes dels escenaris dels 
cabarets, s’amaga un món de caos, confusió 
i una condició fosca de l’ésser humà. Amb 
humor, musicalitat i moviments, la prestigiosa 
coreògrafa i ballarina Sol Picó aporta llum 
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amb el seu llenguatge tan personal a aquest 
desordre i ens passeja per les nits d’aquest 
ambient subterrani i clandestí.
Preu: 28 €

El Canal

 HIDDEN
Dijous 19 de novembre, a les 20.30 h

La grandesa de les coses petites, de la 
simplicitat; la bellesa que s’amaga en la 
imperfecció; la realitat sense cap mena de filtre 
o maquillatge. Això és el que busca Hidden, 
una peça que juntament amb Kokoro (2015) 
i IUanMI (2017) forma una trilogia escènica 
dedicada a descobrir la identitat més profunda i 
la bellesa d’aquesta identitat. 
Preu: 28 €

El Canal

 IL TERZO REICH
Dissabte 21 de novembre, de les 16 a les 22 h 

Una videoinstal·lació del mestre italià més 
radical i reconegut internacionalment per 
criticar la comunicació contemporània. Un 
projector convertit en una màquina de paraules 
que llança substantius a gran velocitat. Cada 
espectador hi veu termes diferents, aquells 
que la seva retina ha estat capaç de captar. 
Algunes paraules romanen, d’altres queden en 
l’oblit, i la velocitat amb què apareixen davant 
de l’espectador no deixa lloc per a la tria ni 
l’enteniment. 
Preu: 12 €

El Canal

 FAM 
Dilluns 7 de desembre, a les 20.30 h

Les Impuxibles conceben el seu treball com 
un vehicle per fer sortir a la llum tot allò que 

en un escenari no es veu mai. Amb FAM, la 
pressió social sobre el cos, sobretot el de les 
dones. Fidels al seu caràcter multidisciplinari, 
aquest work in progress torna a barrejar música, 
moviment i paraula, i ara també la imatge.
Preu: 18 € 

Factoria Cultural Coma Cros (golfes)

 PERSONALIEN 
Durant la Setmana de Programadors de Temporada 
Alta

Videoinstal·lació d’ Albert Serra, que  proposa 
una experiència immersiva: entrar a una 
cambra a les fosques, només il·luminada per 
dues grans pantalles confrontades, i deixar-se 
emportar pel voyeurisme. A les pantalles, un 
bosc amb personatges del segle XVIII que 
practiquen cruising, com en un quadre animat i 
obscur de Watteau. 
Preu: 8 € 
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LA 
MIRONA



 TONI MOOG presenta 
  FORTNIKE
Divendres 18 de setembre, a les 21 h 

Preu: 14 € ant. i 16 € taq.

 GUILLEM ROMA 
Dissabte 19 de setembre, a les 21 h 

Preu: 10 € ant. i 12 € taq.

 ELS ATRAPASOMNIS 
Diumenge 4 d’octubre, a les 17.30 h 

Preu: 8 € ant. i 10 € taq. (25 € i 30 € pacs familiars) 

 FAYONE & DELAOSSA  
Divendres 16 d’octubre, a les 22.30 h 

Preu:  15 € promo i  20 € ant.

 FERRAN PALAU 
Divendres 25 de setembre, a les 21 h 

Preu: 10 € ant. i 12 € taq.

 MASSA 
Dissabte 16 setembre, a les 21 h 

Preu: 10 € ant. i 12 € taq.
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 BLAUMUT  
Dissabte 17 d’octubre, a les 23 h  

Preu: 22 i 25 € ant. i 28 € taq.

 CAMELA 
Divendres 6 de novembre, a les 23 h 

Preu: 19 i 25 € ant. i 30 € taq.

 VENERIS METALLUM, 
 CRISIX, MORPHIUM, 
 WHIPPING THE CLOWN I  
 ULTRAKAOS  
Divendres 20 de novembre, a les 18 h 

Preu: 18 € ant. i 21 € taq.

 SMOKING SOULS  
Dissabte 14 de novembre,  a les 21.30 h 

Preu: 12 € ant. i 15 € taq.



SALT JOVE
FÀBRICA JOVE
FABRICAJOVE@SALTJOVE.CAT 
Tel. 662 534 789

ESTACIÓ JOVE
INFO@SALTJOVE.CAT 
Tel. 972 405 007



Factoria Cultural  Coma Cros

 WORKSHOP - «GESTIÓ DE 
 LES NOSTRES  
 EMOCIONS» 
Un dissabte del mes d’octubre (a determinar)

El grup de treball de Fòrum d’estudiants 
treballa per visibilitzar l’alumnat universitari i/o 
d’estudis superiors i assessorar en el projecte 
acadèmic joves estudiants de la nostra vila. 
En aquest workshop donarem resposta a com 
relacionar-nos amb les nostres emocions de 
manera més sana.  
Inscripció prèvia obligatòria a l’Estació Jove de l’1 
de Setembre al 2 d’Octubre

Estació Jove

 SERVEI DE BUS DE NIT 
 PER FIRES DE GIRONA
Si vols anar a les fires de Girona tranquil a la nit, 
sense problemes d’aparcament ni embossos, 
utilitza el BUS NIT. A més, si tens entre 14 i 

TARDOR A 
L’ESTACIÓ 
JOVE   
Estació Jove

 ACTIVITAT DE SEXUALITAT 
 AMB EL SUPORT DE 
 L’EXPOSICIÓ SEX O NO 
SEX
Dijous 24 de setembre, a les 17.30h

Treballarem grupalment els plafons informatius 
de l’exposició, sobre la xarxa de relacions 
afectives i/o sexuals i la manera de gaudir-les 
satisfactòriament.  
Activitat gratuïta

30 anys pots venir a buscar el teu tiquet de 
descompte a l’Estació Jove. El tiquet l’hauràs de 
presentar al conductor del bus per obtenir una 
reducció del 50% del preu ordinari.

TOT L’ANY A 
L’ESTACIÓ 
JOVE 
Estació Jove

 PUNT D’INFORMACIÓ 
 JUVENIL:
De dilluns a divendres de 16 a 20h (divendres 
també de 10 a 14h)

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

Cita prèvia obligatòria

Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys
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Estació Jove

 PUNT JOVE DE SALUT
Dilluns de les 16 a les  20h i de dimarts a divendres,  
de les 16 a les 19h

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, etc. 
Dirigit a joves de 12 a 30 anys.

Cita prèvia obligatòria 

Estació Jove

 PROJECTE VIP
Comença a l’octubre i es realitza una cop per 
setmana. 

El Vip Jove és un projecte que està dividit en 3 
cursos: VIP 1, VIP 2 i VIP Prèmium. En cada VIP 
es treballa d’una manera específica i amb uns 
objectius concrets.

VIP 1: Tallers mensuals sobre diferents temes 
de salut (sexualitat, drogues, alimentació, etc). 
És per a joves a partir de 14 anys i a final de curs 
anem a Port Aventura. Comença a l’octubre i es 
realitza un dimecres tarda al mes.

VIP 2: Projecte per a joves en què es treballen 
temes de salut a través del treball en equip. 
Comença a l’octubre i es realitza dos dimecres 
tarda al mes. 

VIP PRÈMIUM: Projecte per a joves en què 
es combina la salut i el treball en equip a través 
de  l’aprenentatge per serveis en la comunitat 
de Salt.

Inscripció prèvia obligatòria de l’1 de
 setembre al 9 d’octubre

Estació Jove

 PARLA AMB LA BOCA 
 PLENA
Últim divendres de cada mes a les 17.00h

Desenvoluparem tertúlies, entre joves, a partir 
d’un tema creat entre totes i tots. Fomentarem 
un debat ordenat, d’escolta í participació activa 
i convidarem els joves a un petit berenar per tal 
que sigui més atractiu el debat .
Activitat gratuïta

Estació Jove 

 EL SURO – MOSTRA D’ART 
 JUVENIL
Un espai a la teva disposició perquè els joves
tingueu l’oportunitat de promocionarvos i ex-
posar les vostres obres artístiques mensualment 
(fotografia, dibuix, art digital, etc.)
No t’ho pensis i truca’ns!

Estació Jove 
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LA FÀBRICA 
JOVE 
QUÈ ÉS? 
És un servei centrat en l’educació en el lleure 
que utilitza el treball per projectes per realitzar 
l’acció educativa. Funciona per grups d’edat 
i cada un duu a terme un projecte concret. 
Aquest curs 2020-2021 es crearan grups de 
convivència per tal de mantenir les mesures de 
seguretat.

- GRUP FAB1: joves nascuts l’any 2008, 2007 
i 2006. 
Horari: dilluns i dimecres de 18 h a 20 h
Projecte Habilitats per la vida

- GRUP FAB2: joves nascuts l’any 2005, 2004, 
2003 i 2002 (menors de 18)
Horari: dimarts i dijous de 18h a 20h- 
Projecte Comunitari

- DIVENDRES: Tallers +15, trobades amb petit 
grup. 

 BEQUES PER A LA 
 FORMACIÓ DE JOVES – 
 ARBITRATGE ESPORTIU 
Beques per a joves de 16 a 21 anys de Salt, 
amants de l’esport i els seus valors, i amb 
inquietuds envers al món de l’arbitratge 
esportiu. Amb aquesta beca tindràs 
l’oportunitat de realitzar la formació necessària 
per poder ser àrbitre de futbol i bàsquet i fer 
dinamització d’activitats coorganitzades per 
l’Àrea de Joventut.

contacte: eva.darnes@salt.cat

Inscripcions a l’Estació Jove de Salt 

TARDOR A LA 
FÀBRICA JOVE
Fàbrica Jove 

 CURS D’ATENCIÓ AL 
 CLIENT I LOGÍSTICA EN 
 GRANS SUPERFÍCIES 
Els dies 16, 18, 21, 23, 25, i 30 de setembre, de 9 a 
13h o de 9 a 14h depenent del dia. a l’ Aula Pius XII 
(carrer Pius  XII). 

Curs integrat dins el Programa Referent d 
’Ocupació Juvenil de Salt. 

Contacte: laia.costa@salt.cat i 

tel.662533 601

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 
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Fàbrica Jove  

 ACTIVITATS DE LLEURE 
 JOVES  FAB 1 i GRUP FAB 2 
Grup Fab1: dilluns i dimecres i Grup Fab2: dimarts i 
dijous. De les 18 a les 19.45 h

Aquesta tardor hem preparat activitats dirigides 
molt diverses com són el Torneig de Ping-Pong 
i billar, el Torneig de FIFA, jocs de taula o les 
tardes de manualitats i de cinema...vols formar-
ne part? Inscriu-te! 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 
a través d’Instagram, WhatsApp o correu electrònic

Fàbrica Jove  

 ESPAI OBERT JOVES 
Tots els divendres, de les 18 a les 19.45 h  

Espai per a tots els joves de Fab1 i Fab2! Així que 
aprofiteu i veniu a gaudir de l’espai, utilitzant 
els ordinadors, jugant a jocs de taula, a ping-
pong... el que us vingui de gust!
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria 

a través d’Instagram, WhatsApp o correu electrònic

TOT  L’ANY A LA 
FÀBRICA JOVE 
Fàbrica Jove 

 RACONS A LA FÀBRICA 
Durant l’horari d’obertura de tardes 

- Racó de la ludoteca: és el racó dels jocs 
de taula com cartes, parxís, escacs, Uno i altres 
jocs de taula moderns, i també de la Wii i Play 
Station. 

- Racó dels ordinadors: és un racó on hi ha 
5 ordinadors. Són de consum lliure dels joves 
d’acord amb els criteris establerts. S’utilitzen 
per consultar correu, connectar-se a les xarxes 
socials o realitzar treballs acadèmics.

- Racó taula de ping-pong i billar: és un 
racó on hi ha una taula de ping-pong i un billar. 
Espai molt dinàmic i autogestionat.

Fàbrica Jove 

 ESPAI ESTUDI 
De dilluns a dijous, de les 17 a les 18 h  

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. 
Activitat gratuïta

Fàbrica Jove 

 ESPAI A CAU D’ORELLA 
L’espai estudi és un espai d’escolta activa 
i d’acompanyament als joves. És un espai 
confidencial i  de seguiment per tal d’aportar 
eines i treballar les habilitats socials per a 
la millora de la interacció entre les joves 
participants, així com amb l’entorn. 
Activitat gratuïta 
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Fàbrica Jove 

 PROGRAMA REFERENT 
 D’OCUPACIÓ JUVENIL
Matins de les 8 a les 15 h 

Programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
adreçat a 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. 

Fàbrica Jove 

 ACTIVITATS DE LLEURE – 
 EXPERIÈNCIES I 
 FORMACIÓ
Durant l’any es realitzen dos Cursos de 
Premonitors/es en el Lleure Educatiu durant les 
festivitats de Nadal i Setmana Santa. Tanmateix, 
realitzem activitats temporals com el Nadal 
Extrem, activitats de lleure durant les festes 
de Nadal i el Juliol Jove, activitats durant les 
vacances d’estiu.
Preus: segons activitat

Fàbrica Jove 

 PREMONIS PLUS
Aquest curs 2020-2021 iniciarem un grup de 
lleure educatiu destinat a joves que hagin fet el 
Curs de Premonitor/a. Ens trobarem dos cops 
al mes per trobar-nos, formar-nos i decidir el 
nostre projecte de lleure! 
Activitat gratuïta. 



ADRECES
EQUIPAMENTS



 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 
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 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 

EL VIVER DE SALT – 
COWORKING I VIVER 
D’EMPRESES 
C. Sant Antoni, 1       Tel. 972249170
a/e: elviver@salt.cat
 
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
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 ESGLÉSIA SANT JAUME 
Carrer d’ Enric Granados, 8

 ESCOLA LES ARRELS 
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, nº 1

Espai Municipal d’Ocupació EMO 
C. Major, 164             
Tel.972 40 52 95       a/e: formacioemo@salt.cat

 ESTACIÓ JOVE 
Pg. Països Catalans, s/n 
Tel. 972 40 50 07         a/e: info@saltjove.cat 
Tel. 662 53 38 37         a/e: salut@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
eva.darnes@salt.cat    Tel.639 35 40 09 
laia.costa@salt.cat       Tel.662 53 36 01

 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? 
Pl. Catalunya s/n   (Mas Mota)                  
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 
C.de Sant antoni, 1   (Edifici Coma Cros)   
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 
C.de Sant antoni, 1   (Edifici Coma Cros)   
Tel. 972 21 26 00       a/e: info@girona.uned.es

 UOC – SEU DE SALT 
C.de Sant antoni, 1   (Edifici Coma Cros)        
Tel. 972 40 50 67       a/e: uocsalt@uoc.edu
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