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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. 

Salt es viu, viuSalt.cat
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Diferents places del municipi 

 JUGUEM? PATIS I PLACES 
De dilluns a dijous, durant els mesos de gener a 
juny, de 17 a 18.45 h i dissabtes d’11 a 14 h. 

Espai de joc i lleure educatiu dirigit a infants 
i joves. Es duen a terme a la pl. Llibertat, pl. 
del Mercat i pl. Catalunya, on les monitores i 
monitors proposen i dinamitzen jocs tot tenint 
en compte les mesures d’higiene de material, 
higiene de mans i l’ús de la mascareta. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

obligatòria. 

Contacte Mas Mota: tel. 972 24 91 91 

 juguemsalt@gmail.com

Museu de l’Aigua

 EXPOSICIÓ TEMPORAL  
“MARRECS DE SALT. 
 25  ANYS” 
De dilluns a divendres, del 12 de gener al 26 de 
febrer, de 10 a 14 h i hores convingudes

Exposició fotogràfica que commemora els 25 
anys d’activitat de l’entitat saltenca. 
Activitat gratuïta. 

Contacte: tel. 972.40.21.48 

museu@salt.cat
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Ateneu Popular Coma Cros  

 GIMNÀSTICA DE 
 MANTENIMENT 
A partir del 19 de gener. Dimarts i dijous, de 18.30 
a 19.30 h, a l’Ateneu Popular Coma Cros i online. 

Sessions dedicades al moviment lliure del cos, 
combinant diferents ritmes amb moments de 
quietud i repòs. Es treballen estiraments, posicions 
estàtiques, treballs de respiració, entre altres. 
Les sessions seran online mentre les mesures 
COVID no permetin sessions presencials.
Preu: 90 €/ trimestre 

Contacte: tel. 722 38 18 66

info@ateneucomacros.cat 
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Ateneu Popular Coma Cros 

 CURS DE PREPARACIÓ 
 EXAMEN D’ESPANYOL 
 DELE A2 
Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h, a l’Ateneu 
Popular Coma Cros. (febrer-març)

Formació especialitzada en el desenvolupament 
de les habilitats i estratègies necessàries per a la 
superació de l’examen d’espanyol DELE A2 per a 
sol·licitants de la nacionalitat espanyola. Pràcti-
ca amb exàmens reals d’altres convocatòries. 
Preu: 36€ 

Contacte: tel. 722 38 18 66

info@ateneucomacros.cat

Espai Municipal d’ Ocupació - EMO 

 CURS D’ ESTRATÈGIES 
 PER A LA RECERCA DE 
 FEINA  
Dilluns 2, 9, 16 i 23 de febrer, de 10 a 12 h, a l’aula 
de l’EMO c. Pius XII 

Curs de 4 sessions per treballar la millora 
de l’ocupabilitat i l’adquisició d’habilitats i 
capacitats per ser més autònom a l’hora de 
buscar feina. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 405 295 

 formacioemo@salt.cat

Espai Municipal d’ Ocupació - EMO  

 CURS D’ INICIACIÓ A LA 
 INFORMÀTICA  
Dijous 4, 11, 18, 25 de febrer i 4, 11, 18 i 25 de 
març, de 10 a 12 h, a l’Espai Obert.  

Curs de 8 sessions d’alfabetització digital 
orientat a aprendre els conceptes bàsics per 
desenvolupar-se de manera autònoma amb 
les TIC.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 405 295

formacioemo@salt.cat 

Salt es viu, viusalt.cat
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Espai Municipal d’ Ocupació - EMO 

 CURS DE MILLORA DE 
 L’OCUPABILITAT A TRAVÉS 
 DE LES TIC  
Divendres 5, 12, 19 i 26 de febrer, d’11 a 13 h, a 
l’espai Obert. 

Itinerari monogràfic de 4 sessions orientat a 
persones amb coneixements informàtics per 
millorar la seva ocupabilitat a través de l’ob-
tenció d’habilitats en les noves tecnologies.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 405 295 

formacioemo@salt.cat

Espai Municipal d’ Ocupació - EMO  

 TALLER “QUÈ HAS 
 DE SABER DEL TEU 
 CONTRACTE DE TREBALL”  
Dimecres 24 de febrer, de 10 a 12 h a l’Espai Obert 

Explicarem de manera senzilla i entenedora tot 
el que hauries de saber del contracte de treball 
per evitar futurs conflictes laborals i assegurar 
les millors condicions de l’entorn. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 405 295

formacioemo@salt.cat 

Biblioteca Iu Bohigas 

 CLUB DE LECTURA 
 ADULTS (VIRTUAL) 
Dijous 11 de febrer                                                                                         

Mati - 12 h - Obra comentada:                     
“Palmeras en la nieve” de Luz Gabás.                                                                           

Tarda- 19 h - Obra comentada:                      
“Ramona, adéu” de Montserrat Roig.
Activitat gratuïta 

Contacte: tel. 972 24 03 22

bibsalt@salt.cat

Activitats varies



Biblioteca Iu Bohigas 

 CLUB DE LECTURA 
 ADULTS (VIRTUAL) 
Dijous 11 de març                                                                                     
Matins - 12 h - Obra comentada:                     
“Incerta Glòria” de Joan Sales.                                                                           
Tardes - 19 h - Obra comentada:                    
“Coconut” de Kopano Matlwa.    
Activitat gratuïta 

Contacte. tel. 972 24 03 22

bibsalt@salt.cat

Museu de l’Aigua   

 “AAMELAT SOURIYAT”. 
 JORNALERES SIRIANES, 
 DONES I NENES REFUGIADES  
 A LA VALL DE LA BEKAA  
De dilluns a divendres, del 8 de març al 5 d’abril, de 
10 a 14h i hores convingudes. Gratuït

Fotografia documental d’ Eva Parey sobre els 
moviments migratoris i els efectes d’aquests 
sobre la vida de les dones i els infants. 
Inauguració el dia 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona Treballadora.
Contacte: tel. 972.40.21.48

museu@salt.cat

Centre d’Arts Escèniques El Canal  

 FEBRE DE SONS 
Diumenge 28 de febrer, a les 19 h

Sisena edició de l’Audició-Concert-Espectacle 
de professors i alumnes de l’AULATRADI amb la 
col·laboració de l’Associació de veïns del Veïnat 
de Salt, La QRambla i altres entitats de Cultura 
Popular d’arreu del territori. Amb projecció 
d’imatges de l’Arxiu Històric de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 606 34 69 40

aulatradi@gmail.com 

AGENDA D’HIVERN 2021
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CASAL 

CENTRE CÍVIC 

LES BERNARDES

Tel. 972.23.26.63  I  cc.salt@gencat.cat



 AEROGYM 
Cada dilluns, del 25 de gener al 22 de març, de 
10.15 a 11.15  h.

Activitat en línia i oberta a tothom. Mètode del 
tipus aeròbic fitness, que combina diferents 
músiques, ritmes i exercicis.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat 

 RELAXACIÓ 
Cada dilluns, del 25 de gener al 22 de març, de 16 
a 17 h 
Activitat en línia i oberta a tothom. Defugim de 
l’estrès i evitem les tensions posant atenció al 
nostre cos i a la nostra ment.
Activitat gratuïta.

Contacte: Tel. 972 23 26 63

cc.salt@gencat.cat

Casal centre Cívic Les BernardesAGENDA D’HIVERN 2021
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 TALLER 
“EXERCITA LA MEMÒRIA” 
Cada dilluns, del 25 de gener al 22 de març, d’ 11 a 12 h.

Taller online per estimular les capacitats 
cerebrals de diferents maneres: llegint, jugant, 
etc.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat 

Salt es viu, viusalt.cat



 IOGA 
Cada dilluns, del 25 de gener al 22 de març, de 
17.15 a 18.15 h

Activitat en línia i oberta a tothom. Exercicis 
corporals de ioga per ajudar-nos a tonificar el 
cos, millorar la nostra respiració i  relaxar-nos. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat

 TALLER “CANÇONS DE 
 TAVERNA” 
Dimecres, del 27 de gener al 24 de març, de 17 a 
18.30 h. 

Taller online per cantar cançons de taverna 
acompanyades per l’acordió. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat

AGENDA D’HIVERN 2021
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 GIMNÀSTICA 
 DE MANTENIMENT 
Cada dimarts, del 26 de gener al 23 de març, de 
10.15 a 11.15 h  

Activitat en línia i oberta a tothom. Taller 
que té com a objectiu conservar i millorar 
la condició física, recuperar part de la força 
perduda, millorar la mobilitat, disminuir dolors i 
molèsties musculars i/o articulars.
Activitat gratuïta. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat

Casal centre Cívic Les Bernardes
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 MONOGRÀFIC DE CUINA  
Dijous 18 de febrer, de 10 a 12.30 h

Sessió online per preparar receptes fàcils, 
saludables i delicioses, des de casa.
A les persones inscrites, se’ls hi farà arribar 
l’enllaç per connectar-se a l’activitat.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Contacte: tel. 972 23 26 63

cc.salt@gencat.cat

Casal centre Cívic Les Bernardes

Salt es viu, viusalt.cat

 MONOGRÀFIC SOBRE 
 INSTAGRAM: CREA EL TEU 
 PERFIL 
Dimarts 2 de març, de 17 a 19.30 h

Activitat en línia i oberta a tothom. Sessió per 
aproximar-nos al funcionament d’aquesta 
aplicació. 
Activitat gratuïta. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat

 OPTIMITZEM LES NOSTRES 
 FACTURES 
Dimarts 23 de febrer, de 10 a 12 h

Activitat en línia i oberta a tothom. En 
aquest taller es treballaran cadascun dels 
conceptes que apareixen en les factures dels 
subministraments i es donarà a conèixer com 
optimitzar el contracte. A càrrec d’Ecoserveis.
Activitat gratuïta. 

Contacte: tel. 972 23 26 63 

cc.salt@gencat.cat



ESCOLA

MUNICIPAL DE 

BELLES ARTS

Tel. 972 24 42 35 – 691 31 78 17  I  bellesarts@salt.cat 



 TALLER DE FOTOGRAFIA 
 - EXPERIÈNCIES 
 COMPARTIDES- 
De gener a juny. 

Nou taller per aquest segon semestre. 
Informa-te’n ja! 
Contacte:

Tel. 629 77 68 00  

josepalgans@primaveradigital.com 

Tel. 972 24 42 35

bellesarts@salt.cat 

 CURS  DE PINTURA I 
 DIBUIX PER A INFANTS I 
 JOVES 
Professora: DelphineLabedan

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. A partir de 6 anys. 
Dimarts de 17.30 a 18.30 h

Preu a consultar 

Escola Municipal de Belles ArtsAGENDA D’HIVERN 2021
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 CURS DE DIBUIX I 
 PINTURA ADULTS 
Professora: DelphineLabedan

Durant aquest curs es practicaran diverses 
tècniques, de forma individualitzada: llapis, 
cretes, carbonets, pastels, acrílic i aquarel·la. 
Cada alumne /a portarà el seu material. 
A partir de 15 anys. 
Grup 1: dilluns i dimecres, de 17 a 18.30 h

Grup 2: dilluns i dimecres, de 18.30 a 20 h

Grup 3: dimarts i dijous, de 18.30 a 20 h

Grup 4: dilluns i dimecres, d’11 a 12.30 h

Preu a consultar 

Salt es viu, viusalt.cat

NOVETAT



 CURS D’ARTS PLÀSTIQUES 
 PER A INFANTS I JOVES 
Professors: Núria Negre i Enric SalaContacte:

Aquest taller 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. A partir de 6 anys. 
Dijous de 17.30 a 18.30 h   

Preu a consultar 

 CURS DE CERÀMICA 
Professora: Núria Negre

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...). 
Dimarts i dijous, de 18.00 a 20.30 h 

Preu a consultar 

AGENDA D’HIVERN 2021
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 CURS D’ESCULTURA I 
 TALLA DE PEDRA 
Professor: Enric Sala

Destinat a qualsevol persona a partir dels 15 
anys, sense que sigui necessari el coneixement 
previ de cap tècnica escultòrica. Durant 
aquest curs es practicaran diverses tècniques, 
bàsicament talla directa de pedra, modelat amb 
fang i treballs amb poliuretà. 
Dimarts i dijous, de 18.00 a 20.30 h

Preu a consultar 

Escola Municipal de Belles Arts



 CURS DE BONSAI 
Professor: David GómezContacte:

Cursos d’iniciació i avançat. Tallers monogràfics 
i de ceràmica bonsai (elaboració de testos amb 
diferents tècniques).   
Divendres de 18 a 21 h 

Dissabte de 17 a 19 h    

Preu a consultar 

Tel. 687 45 33 50 (Whatsapp)

escola.bonsai.salt@gmail.com

 REINVENTAR i RECREAR 
 ELS TEUS MOBLES  
Professora: Miracles Boada

T’agraden els objectes que tenen història i 
voldries donar-los una nova vida i gaudir del
procés d’elaboració? A partir de diferents tèc-
niques decoratives i pictòriques com el decapé, 
les transferències d’imatges, l’estampació amb 
rodets, l’aplicació de daurats, découpage..., po-
dràs reinventar i recrear els teus mobles i objectes. 
Dimarts i dijous, de 17.00 a 19.30 h 

Preu a consultar 

Tel. 652 55 99 15  |  miliboada@gmail.com

AGENDA D’HIVERN 2021
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 RESTAURACIÓ DE MOBLE 
 I OBJECTE ANTIC 
Professora: Miracles Boada

Taller d’introducció i perfeccionament a la
restauració del moble i objecte antic. S’adqui-
riran 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 i diferents tècniques. di

Dimarts  o dijous de  17 a 19.30 h  

Preu a consultar 

Tel. 652 55 99 15  |  miliboada@gmail.com

CURSOS EXTERNS AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’EMBA

Escola Municipal de Belles Arts

Salt es viu, viusalt.cat



TEATRE

DE SALT

Tel. 972 40 20 04  |  www.teatredesalt.net



Teatre de SaltAGENDA D’HIVERN 2021
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Guillem Clua – Ramon Pujol – Albert Triola

 SMILEY, DESPRÉS DE 
 L’AMOR 
Dissabte 20 de febrer, a les 19.30 h 

Aquesta comèdia romàntica tremendament 
contemporània narra la història d’amor entre 
l’Àlex i el Bruno, una parella que fa vuit anys 
que es va enamorar inesperadament i que ara 
s’enfronta a problemes una mica més madurs, 
però igual de divertits. 
Preu: 24 € / 18 €

El Pot Petit

 LES AVENTURES DEL LLEÓ 
 VERGONYÓS  
Dissabte 6 i diumenge 7 de març, a les 12 h i a les 16 h

Un dels grups més aclamats pel públic infantil, 
El Pot Petit, convida els més petits a viure les 
aventures del lleó vergonyós. Al llarg d’un viat-
ge ben divertit amb titelles i música en directe, 
el públic descobrirà emocions com l’alegria, la 
por, la tristesa o la ràbia de la mà del lleó i els
seus amics. 
Espectacle per a públic familiar (de 2 a 5 anys.)

Preu: 13 €

Paco Mir - Mont Plans - Annabel Totusaus

 DE MARES A FILLES 
Divendres 5 de març, a les 19.30 h 

Una mare (Mont Plans) i una filla (Annabel 
Totusaus) es retroben a l’habitació d’un 
hospital després d’haver passat cinc anys sense 
parlar-se. Paco Mir (Tricicle) dirigeix aquesta 
divertida conversa forçada en què la filla 
descobrirà aspectes inversemblants de la seva 
mare i família. 
Preu: 24 €

Salt es viu, viusalt.cat
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Manuel Dueso–Carme González-Miquel Malirach

 PENSEM (PAUSA). 
 A LA MERDA!  
Dissabte 13 de març, a les 19.30 h  

De vegades ens trobem amb situacions que 
alimenten les nostres ganes de cridar «a la 
merda!».
En aquesta comèdia, tres actors interpreten sis 
personatges de passeig per un parc d’atraccions 
on comparteixen un grapat d’històries absurdes, 
surrealistes, rocambolesques que poden arribar 
a exasperar qualsevol. Un divertit i irreverent 
espectacle maquillat d’una estètica clown.
Preu: 20 € / 16 €

Pau Carrió – Pol López – Carlota Olcina – Pau Roca

 CLASSE 
Divendres 19 de març, a les 19.30 h

El fill de la Donna i el Brian té 9 anys. El seu 
mestre diu que li costa aprendre, que li podria 
anar bé un psicòleg. Però al Brian i a la Donna 
-que s’acaben de separar- no els ha agradat 
mai l’escola, ni els professors. Una triple 
confrontació divertida i punyent observada 
meticulosament.
Preu: 28 € / 18 €

Sergi Carbonell - Janot Carbonell

 ELS CARBONELL 
 PRESENTEN “LLETRA I 
 MÚSICA” 
Diumenge 14 de març, a les 18 h  

El teclista dels populars Txarango, en Sergi 
Carbonell, i el seu pare, l’actor Janot Carbo-
nell, condueixen un espectacle ben personal 
i alhora generacional. Miren cap al passat per 
recuperar aquells poemes i cançons que els han 
deixat empremta, que els evoquen vivències i 
moments amb una forta càrrega emocional.
Preu: 10 €

Teatre de SaltAGENDA D’HIVERN 2021



17

Marc Rosich - Marc Sambola – Joan Vázquez

 OCAÑA, REINA DE LAS 
 RAMBLAS  
Divendres 26 de març, a les 19.30 h

El dramaturg Marc Rosich confecciona un recor-
regut nostàlgic pels carrers de Barcelona, que 
fan de Joan Vázquez la reina de les Rambles. 
Ocaña, icona dels anys setanta, va esdevenir un 
activista pioner dels drets LGTBI. Joan Vázquez 
es transforma en Ocaña en un recital teatralitzat 
a ritme de copla, que repassa els capítols més 
importants de la seva vida i també la seva 
tràgica mort.
Preu: 22 € / 16 €

Elenc Santperenc

 NOIETES 
Dissabte 6 i diumenge 7 de març, a les 12 h i a les 16 h

Noietes és una adaptació d’El florido pensil en 
clau femenina: una mirada, en clau d’humor, 
de l’educació de diverses generacions que va 
dominar l’Espanya de la postguerra i que se 
centra en l’aula de les alumnes educades per ser 
mestresses de casa, esposes i mares. L’humor 
pot ser una bona eina per fer front al nostre 
passat.
Preu: 10 €

Teiatròlics

 MAMAAA!!! 
Dissabte 20 de març, a les 18 h 

De mare només n’hi ha una, però, quan aquesta 
passa dels 100 anys i no té cap intenció de mo-
rir-se, la cosa canvia. I si, a més, té un patrimoni 
que pot resoldre la vida dels fills... l’espera es fa 
eterna. Mamaaa!!! és una comèdia que, entre 
timbres, pastilles i llibretes d’estalvis, mostra la 
realitat d’una generació que ronda la seixan-
tena i que potser no està del tot preparada per 
aguantar uns pares incombustibles.
Preu: 10 €

Teatre de SaltAGENDA D’HIVERN 2021
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LA MIRONA

Tel. 972 23 23 75   |  www.lamirona.cat
c. Amnistia Internacional, s/n



 MARIA JAUME + 
 MARIALLUÏSA 
Divendres 5 de febrer · 21h  Obertura portes: 20.30 h

El folk acústic i el pop independent en la seva 
accepció més íntima són els signes d’identitat 
de Maria Jaume, jove cantautora mallorquina 
que es presenta amb un grapat de cançons 
pròximes i sinceres, marcades per unes lletres 
crues i transparents, amb referents que van 
de Julia Jackin o Angel Olsen a Miquel Serra, 
sempre amb un regust mediterrani.
Anticipada: 9 € - Taquilla: 12 € 

 31 FAM 
Dissabte 27 de febrer  ·  22.30 h  Obertura portes: 22 h 

Grup de Barcelona que s’ha convertit en tot 
un fenomen social entre la gent jove, i en 
un referent de la música urbana del país. Els 
6 membres que formen la família (Kid Pi, 
Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam) han 
creat una sonoritat amb marca pròpia barrejant 
estils com el trap, el dancehall, el funk i l’R&B.
Anticipada: 15 € - Punt físic: Benzinera BP 

Salt

 MARIA ARTÉS + MAKI 
Divendres 26 de febrer  ·  22 h  

Concert únic com a PRESENTACIÓ DOBLE dels 
seus nous discos pel 2020, on tots dos artistes 
portaran en exclusiva els grans èxits de la 
seva carrera i els seus nous temes. Tot en un 
espectacle de Llum & So amb cinc dels millors 
músics del moment sobre l’escenari i amb 
artistes convidats.
Anticipada: 18 € - Taquilla: 20 €

19
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 NIL MOLINER 
Divendres 5 de març,  ·  22 h  Obertura portes: 21 h

Nil Moliner anuncia la seva nova gira “Bailando 
en la Batalla”, a la que presentarà en directe 
el seu primer disc. Després dels èxits de les 
seves dos últimes gires i d’aconseguir dos discs 
d’or abans de la sortida del seu àlbum debut, 
Nil portarà el seu primer gran show per tot 
Espanya.
Anticipada: 20 €

Punts de venda física: Benzineria BP Salt i 

Musica Eiximenis Girona

 LÁGRIMAS DE SANGRE 
Dissabte 13 de març,  ·  18 i 21 h  Obertura portes: 20.30 h

Doble Sessio! Concert dins el Black Music 
Festival 2021. 
Lágrimas de Sangre és una banda de rap com-
batiu que beu d’estils més enllà del Hip-Hop, 
com el Rock i el Reggae. LDS entra al circuit 
professional amb el seu primer disc “Si uno no 
se rinde”, (New Beats/ Kasba, 2015), un disc de 
Rap combatiu i contestari forjat de la crudeza i 
la distorsió de les guitarres elèctriques.
Anticipada: 15 €

 SRA TOMASA  
Divendres 12  ·  21 h  Obertura portes: 20.30 h 

La Sra Tomasa són el grup trencador de l’escena, 
referents d’un so i un estil totalment innovador.  
Ells ofereixen una fusió d’estils desafiants on 
combinen sons llatinoamericans (timba, salsa, 
guaguancó) amb ), amb reggae, funk, rap i les 
tendències més electròniques (drum’n’bass, 
trap, house…).
Anticipada: 12 €
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 LAS KARAMBA 
Divendres 19 de març, ·   21 h  Obertura portes: 20.30 h

Concert dins el Black Music Festival 2021
El grup Karamba, representa una barreja 
multicultural entre Veneçuela, Cuba, Catalunya, 
França i Argentina. Una banda que dona lloc a 
un estil on es fusiona el so, el cha-cha-chá, la 
salsa i la timba, amb el rap, i la música urbana, 
creant un color nou, especial, contagiós i po-
derós. Pensaments units pel desig de projectar 
contingut que creu consciència en oients, que 
impulsi a noves generacions, i alhora pugui 
contagiar d’alegria i il·lusió a tot el públic.
Anticipada: 10 i 12 € - Taquilla: 15 € 

 GERMÀ NEGRE ·  Festa Major   
 dels Marrecs de Salt 
Dissabte 27 de març,  ·  21 h   Obertura portes: 20.30 h

Si algú preguntés quin grup representa millor 
l’essència d’una Festa Major, la resposta sense 
cap mena de dubte és Germà Negre. La seva 
fórmula és una selecció de tot tipus d’adapta-
cions de cançons tradicionals i populars, plenes 
d’arranjaments propis i amb un clar aire festiu i 
ballables. Perversió de les lletres i arranjaments 
explosius, creen un espai popular perquè suïn 
d’alegria tots els tipus de públic.
Anticipada: 5 € - Taquilla: 8 € 

 VENERIS METALLUM 
Divendres 26 de març  ·  21.30 h   Obertura portes: 21 h 

La banda de Metal MorphiuM neix l’any 2005, 
la seva originalitat els fa difícil de catalogar, ja 
que beuen de diverses influències que van des 
del Metal més contundent i extrem passant pel 
Metal més melancòlic i melòdic.
Anticipada: 15 € - Taquilla: 18 € 



Fàbrica Jove
fabricajove@saltjove.cat 

Tel. 662 534 789

Estació Jove
info@saltjove.cat 
Tel. 972 405 007

SALT JOVE

DURANT TOT L’ANY



Estació Jove 

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

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. 
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys.

Contacte: Tel. 650 20 03 60

salut@saltjove.cat 

Estació Jove 

 PUNT D’INFORMACIÓ 
 JUVENIL 
De dilluns a divendres de 16 a 20h 

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

Contacte: Tel. 662 53 38 37

Estació Jove 

 PARLA  AMB LA BOCA 
 PLENA 
Últim divendres de cada mes, de 17 a 20 h

Projecte ideat per a establir un espai de trobada 
i sobretot de conversa de temes d’interès entre 
els joves. Desenvoluparem les tertúlies a partir 
d’un tema creat entre totes i tots. Fomentarem 
un debat ordenat, d’escolta i participació activa 
i convidarem els joves a un petit berenar per tal 
que sigui més atractiu el debat. 
Activitat gratuïta
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Salt Jove 

 CURS DE CREIXEMENT 
 PERSONAL PER A JOVES 
Últim dissabte de cada mes, de 10 a 13 h, a l’Ateneu 
Popular Coma Cros

En aquest curs anireu descobrint aspectes de la 
vostra personalitat i del vostre món intern que 
us ajudarà a conèixer-vos i a comprendre-us 
millor. Desenvolupareu l’autoestima, i també 
descobrireu habilitats i recursos per afrontar els 
reptes que us presenti la vida. 
Activitat amb inscripció prèvia obligatòria. 

Preu: 36 €

Fàbrica Jove 

 SERVEI FÀBRICA JOVE 
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, degut a la situació 
actual que estem vivint per la Covid-19, 
es crearan grups de convivència per tal de 
mantenir les mesures de seguretat.

- GRUP FAB1: nascuts el 2008 i 2007 
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Projecte Habilitats per a la vida

- GRUP FAB2: nascuts el 2006, 2005 i 2004
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20h - 
Projecte Comunitari

- DIVENDRES +15: trobades amb petit grup 
per a nascuts el 2005, 2004 i 2003 
(menors de 18 anys)

Estació Jove 

 EL SURO – MOSTRA  
MENSUAL  D’ART JUVENIL 
Un espai per a que els joves tingueu 
l’oportunitat de promocionar-vos i exposar, 
mensualment, les vostres obres artístiques 
(fotografia, dibuix, art digital, etc.). 
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Fàbrica Jove 

 GRUP FAB2 
Tots els dilluns i dimecres, de 18 a 19.45 h

Espai de trobada per a joves que vulguin 
aprofitar el seu temps lliure a fer jugar, 
compartir l’estona amb altres joves i fer-se seu 
l’espai de la Fàbrica Jove. Per a joves nascuts els 
anys 2006, 2005 i 2004. 
Activitat gratuïta

Fàbrica Jove 

 GRUP FAB1 
Tots els dilluns i dimecres, de 18 a 19.45 h 

Espai de trobada per a joves que vulguin 
aprofitar el seu temps lliure a fer jugar, 
compartir l’estona amb altres joves i fer-se seu 
l’espai de la Fàbrica Jove. 
Per a joves nascuts els anys 2008 i 2007.

Fàbrica Jove 

 DIVENDRES +15 
Tots els divendres, de 18 a 19.45 h

Espai de trobada per a joves nascuts els anys 
2005, 2004 i 2003 que vulguin passar l’estona 
de divendres a la Fàbrica, conèixer altres joves i 
aprendre a través del joc. 
Activitat gratuïta
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 ESPAI A CAU D’ORELLA 
L’espai a cau d’orella 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

 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.
Preu segons activitat

 ESPAI ESTUDI 
De dilluns a dijous de 17a 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

 CURS DE PREMONITOR/A 
DE LLEURE EDUCATIU 
Dilluns 29 i dimarts 30 de març, de 9 a 14 h i de    
16 a 19 h i dimecres 31 de març de 9 a 14 h 

Formació de 20 hores on aprendreu tots 
els aspectes necessaris per a ser uns bons 
premonitor/es en el lleure educatiu!
Preu: 10 €
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 A LA FÀBRICA JOVE TAMBÉ 
DISPOSEM DE: 

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.
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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

 ESGLÉSIA SANT JAUME 
Carrer d’ Enric Granados, 8
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 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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