LA COPA SCCL

Tel. 646 41 50 93 (de 10 a 13 h) | a/e: reserves@lacopa.cc

Casal de Natura de Les Deveses
de Salt ¯ de 4 a 12 anys ¯

Les Deveses de Salt són un lloc idoni per passar-hi els matins d’estiu. Dues setmanes de
SUPERNATURA mentre descobrim quins animals i plantes s’amaguen a les Deveses, aprenem
els usos de les plantes, observem les aus de ben a prop i descobrim l’espai natural del riu Ter.
Tenim la sort de poder fer casal en un entorn lliure, verd, excepcional i a més a prop de casa, per
trobar el contacte amb la natura! Som petits naturalistes!
Dates: del 28 de juny al 9 de juliol
Horari: de 9 a 13 h amb servei de menjador fins les 15 h. La carmanyola es porta de casa!
Lloc: a les Deveses de Salt amb punt de trobada a l’Ateneu de la Coma-Cros
Preu: 170 €/ casal sencer i 90 €/ setmana.
Inscripcions: obertes, a través de la web www.lacopa.cc

Campus Biok SALT ¯ de 12 a 16 anys ¯

A l’estiu és temps de passar de la pantalla i aprofitar per fer activitats a l’exterior. I encara més
en aquest moment de desconfinament! Un campus per a joves on crearem una gran cúpula
amb elements naturals mentre aprenem tècniques de bio construcció i contribuïm a millorar
l’hàbitat natural de les Deveses de Salt. Els entramats vegetals, el fang, les fustes, les canyes però sobretot les mans! - seran la matèria primera per a crear construccions de veritat
Dates: del 12 al 23 de juliol
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: a les Deveses de Salt amb punt de trobada a l’Ateneu de la Coma-Cros
Preu: 200 €
Inscripcions: obertes a través de la web www.lacopa.cc

LUDOTECA DE SALT LES
BERNARDES
Carrer Sant Dionís, 42 | Tel. 972 24 52 33 | a/e: ludo.salt@gencat.cat

Casal ˝Cinema i musicals˝ a la
ludoteca

Alternarem els jocs d’expressió de diferents tipus: verbal, corporal, el fet de posar-se davant
una càmera i perdre la por, expressar emocions... Hi haurà visualitzacions de curtmetratges
i musicals que transmetin valors positius per als infants. Farem del cinema una activitat
creativa: intentant representar diferents personatges, posar-nos en el lloc d’una altra persona,
disfressar-nos, buscar maneres de crear una història.
Dates: casal setmanal, del 28 de juny al 30 de juliol
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol (per a majors de 10 anys ja inscrits a la ludoteca)
Horari: de 9 a 13h.
Lloc: Ludoteca de Salt Les Bernardes
Preu: activitat gratuïta
Inscripcions: presencialment a la ludoteca o a l’Hotel d’Entitats (despatx 1.01) els
dimarts i dijous de 9.30 a 12 h i totes les tardes de 15 a 16 h. Tindran prioritat els infants que
ja han estat inscrits durant el curs a la ludoteca. S’obrirà una llista d’espera per admetre nous
inscrits.

CLUB PIRAGÜISME
SALT ¯ TER
Carrer Indústria, 14 | Tel. 626 19 84 98 | a/e: salt-ter@salt-ter.net

Curs d’estiu d’iniciació de kayak
Curs d’iniciació al piragüisme d’aigües braves. L’objectiu del curs és aprendre les maniobres
bàsiques en un entorn segur i controlat i divertir-se al riu. Les sessions es portaran a terme
a la zona de la Pilastra i s’impartiran en anglès i en català al 50%. Per participar al curs és
indispensable saber nedar.

De 9 a 16 anys

Dates: del 28 de juny al 23 de juliol. Es pot fer per setmanes.
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Parc d’Aigües Braves de la Pilastra
Preu: 100 € /setmana (90 € per a inscripcions de més d’una setmana)

Majors de 16 anys

Dates: del 5 al 9 de juliol i del 19 al 23 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Parc d’Aigües Braves de la Pilastra
Preu: 150 €/ setmana
Inscripcions: obertes fins el 15 de juny a través de www.salt-ter.net

Al finalitzar el curs, els participants hauran assolit els coneixements mínims per incorporar-se a
l’ escola de piragüisme del Club.

CAL CIGARRO
D’ENTORN RURAL
¯Tel. AULA
696 70 97 97 | a/e: info@calcigarro.cat

Casal de granja, horta i natura
Activitats de granja, horta, natura, hípica, tallers i cuina a les hortes i deveses de Salt. Infants
de 3 a 15 anys. Grups bombolla d’edats barrejades.
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol i del 2 al 20 d’agost.
Horari: de 9 a 13 h, de 9 a 15 h o de 9 a 17 h (servei d’ acollida de 8 a 9 i de 17 a 18 h).
Lloc: Aula d’ Entorn Rural de Cal Cigarro, Hortes del Marquès de Camps, Hortes i Deveses Salt.
Preu: 100 €, 125 € i 160 €. Servei d’ acollida: 15 €/setmana o 3 €/dia.
Inscripcions: obertes a través de www.calcigarro.cat – Secció Activitats.

ERAM ZETA

Carrer Sant Antoni, 1 | Tel. 972 40 22 58 | a/e: info@eramzeta.com

Casal Creatiu Tecnològic
DE 6 A 12 anys

Aquesta proposta de casal creatiu tecnològic neix amb la finalitat de combatre el (sovint)
ús abusiu que s’està donant a les xarxes des de fa gairebé una dècada, sobretot per part
dels infants. Així doncs, obrirem les finestres d’aquestes eines tecnològiques i artístiques,
els donarem una volta i les convertirem en aplicacions eficients, divertides i sobretot,
complementàries.
Els infants s’endinsaran en el món del disseny, la fotografia, el cinema i la creació escènica
audiovisual, el 3D i els videojocs mitjançant activitats i el material professional que l’ERAM Zeta
ofereix. A més, rebran acompanyament formatiu i educatiu per part de monitores i monitors
formats en audiovisuals i multimèdia.
Dates: del 5 al 30 de juliol
Horari: de 9.30 a 13.30 h (servei d’acollida gratuïta de 9 a 9.30 h)
Lloc: Factoria Cultural Coma Cros
Preu: 320 € tot el casal (90 € una setmana, 170 € dues setmanes i 250 € tres setmanes)
Inscripcions: obertes a través de www.eramzeta.com/cursos

ERAM ZETA

Carrer Sant Antoni, 1 | Tel. 972 40 22 58 | a/e: info@eramzeta.com

Casal Creatiu Tecnològic
DE 13 A 18 anys

El Campus d’estiu d’ERAM Zeta és un espai de lleure i aprenentatge que permet als adolescents
construir-se (i deconstruir-se) i explorar la creativitat i la tecnologia que els envolta. A partir
de diferents àrees creatives i amb l’acompanyament de monitores i monitors formats en
audiovisuals i multimèdia, descobriran com funciona el cinema, com fer i editar fotografies,
com dominar les xarxes socials i fer-les útils… També aprendran a dissenyar i els secrets
d’aquest món. Modelaran en 3D i crearan el seu propi videojoc. ERAM Zeta ofereix material i
programes professionals, com ara ordinadors Mac, programari com ara Photoshop, Final Cut,
InDesign, Illustrator, també material de vídeo, il·luminació i fotogràfic professional, com a eines
a totes les activitats del campus.
Dates: del 5 al 30 de juliol. Treball per blocs (continguts d’audiovisuals i continguts de
multimèdia).
Horari: de 9.30 a 13.30 h (servei d’acollida gratuïta de 9 a 9.30 h)
Lloc: Factoria Cultural Coma Cros
Preu: 320 € tot el casal i 170 €/bloc
Inscripcions: obertes a través de www.eramzeta.com/cursos

ERAM ZETA

Carrer Sant Antoni, 1 | Tel. 972 40 22 58 | a/e: info@eramzeta.com

Campus e ¯ Sports ERAM & Paragon
DE 13 A 18 anys

El Campus eSports és un campus d’estiu destinat a joves amb ganes de jugar a videojocs i
descobrir el món dels esports electrònics. Cada setmana treballarem els continguts, eines,
hàbits, soft-skills… Sempre des de la motivació, el treball en equip, la competitivitat
saludable… Un dels objectius principals d’aquest campus és identificar, aprendre,
desenvolupar i entrenar els soft-skills, o sigui, el treball en equip, la comunicació, l’escolta
activa, l’atenció... i endinsar-nos en els conceptes de salut i benestar, dins l’esport electrònic,
per poder jugar amb consciència.
Dates: del 5 al 30 de juliol
Horari: de 9.30 a 13.30 h (servei d’acollida gratuïta de 9 a 9.30 h)
Lloc: Factoria Cultural Coma Cros
Preu: 320 € tot el casal o 90 €/setmana
Inscripcions: obertes a través de www.eramzeta.com/cursos

CLUB TENNIS SALT
Camí de les Guixeres, ap. 10 | Tel. 671 314 195 / 615 364 341 | a/e: ctsalt@magistertennis.com

Casal d’estiu de tennis

Casal d’estiu on a partir d’activitats, jocs lúdics i exercicis físics, transmetem la passió del nostre
esport, el tennis.
Dates: del 28 de juny al 6 d’agost i del 23 d’agost al 10 de setembre
Horari: de 9 a 13 h, de 9 a 15 h o de 9 a 17 h.
Lloc: Club Tennis Salt (pistes al costat de la Coma Cros).
Preu: a consultar amb l’organització
Inscripcions: obertes, per via telefònica

SALT GIMNÀSTIC CLUB
Carrer Miquel Martí i Pol, 5 | Tel. 972 23 32 39 | a/e: saltgimnastic2011@gmail.com

Casal d’estiu Tombarelles
de 3 a 12 anys

Casal d’iniciació a la gimnàstica artística per a nens i nenes de 3 a 12 anys que es vulguin iniciar
en aquest esport. Farem treball de dansa, llit elàstic, tallers manuals i piscina les activitats de
cada dia. Servei de menjador amb càtering Vilanova.
Dates: del 28 de juny al 6 d’agost i del 23 d’agost al 10 de setembre.
Horari: de 9 a 13 h, de 9 a 15 h i de 9 a 17 h. (Servei d’ acollida de 8 a 9 i de 17 a 18 h.)
Lloc: Gimnàs Municipal de Salt
Preu: segons horari i durada. Promoció 5 setmanes i descomptes per germans.
INSCRIPCIONS: obertes. Directament a la secretaria del club via cita prèvia.

Casal d’estiu PIRUETES
A PARTIR DE 7 ANYS

Entrenaments de gimnàstica artística per a nens i nenes de 7 a 16 anys que estiguin iniciats i
vulguin millorar la tècnica en els diferents aparells d’aquest esport. Amb treball de dansa, llit
elàstic i piscina. Servei de menjador amb càtering Vilanova.
Dates: del 28 de juny al 6 d’agost i del 23 d’agost al 10 de setembre.
Horari: de 9 a 13 h, de 9 a 15 h i de 9 a 17 h. (Servei d’ acollida de 8 a 9 i de 17 a 18 h.)
Lloc: Gimnàs Municipal de Salt
Preu: segons horari i durada. Promoció 5 setmanes i descomptes per germans.
INSCRIPCIONS: obertes. Directament a la secretaria del club via cita prèvia.

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

Fun Week, casal urbà 100 x 100 en
anglès
Casal d’estiu 100% en anglès organitzat per setmanes temàtiques i dirigit a nens i nenes de 3
a 10 anys. A través de diverses activitats, jocs, manualitats, i sempre seguint la metodologia
Kids&Us, els infants aprenen i es diverteixen. Grups reduïts i estables per franges d’edat.
Dates: del 28 de juny al 23 de juliol, organitzat per setmanes independents.
Horari: de 9 a 13 h (servei d’acollida gratuït de 8 a 9 h i de 13 a 14h).
Lloc: Kids&Us Salt
Preu: 90 €/setmana (alumnes) i 95 €/setmana (no alumnes).
INSCRIPCIONS: obertes

Fun Day x 2 ¯ dos dies en anglès ¯

Dos matins plens d’activitats, jocs, manualitats i molt més per passar-ho bé i aprendre. I 100%
en anglès. Per a nens i nenes de 3 a 10 anys.
Dates: dimecres 23 i divendres 25 de juny
Horari: de 9 a 13 h (servei d’acollida gratuïta de 8 a 9 h i de 13 a 14 h).
Lloc: Kids&Us Salt
Preu: 20 €/dia (alumnes) i 25 €/dia (no alumnes)
INSCRIPCIONS: obertes

ESCOLA D’ART PACO
MORGADO

Carrer Francesc Macià, 63 bxs | Tel. 606 68 08 04 | a/e: escolapacomorgado@hotmail.es

Casal Artístic

Espai per a nens i nenes entre 6 i 13 anys on estimularan les seves facultats creatives,
perceptives, visuals i manuals. Farem dibuix (manga, còmic, paisatges etc.), diferents tècniques
de pintura (pastels, acrílic, aquarel·les), manualitats, treballarem amb fang, jocs d’exterior,
etc. I també ens introduirem al món digital, dibuixarem per ordinador amb la tauleta gràfica,
Photoshop, etc. Places limitades. Amb totes les mesures d’higiene i seguretat.
Dates: del 28 de Juny al 31 de Juliol i del 23 d’agost al 3 de setembre.
Per setmanes o quinzenes.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Lloc: Escola d’Art Paco Morgado
Preu: a consultar
INSCRIPCIONS: a partir del mes de maig fins emplenar grup

Casal dels Infants
Carrer Major, 30 | Tel. 608 17 45 90 | a/e: mgibanel@casaldelsinfants.org

Casal d’estiu infantil
DE 6 a 12 anys

Casal d’estiu adreçat a infants de 6 a 12 anys amb 3 dies de colònies. Les places estan subscrites
a infants que assisteixen als serveis del Casals dels Infants durant el curs escolar.
Dates: del 28 de juny al 31 de juliol.
Horari: de 9.30 a 16 h
Lloc: CEIP Les Deveses (en espera de confirmació)
Preu: activitat gratuïta

Casal d’estiu adolescent
DE 12 a 16 anys

Casal d’estiu adreçat a adolescents de 12 a 16 anys amb 7 dies de campaments. Les places estan
subscrites a infants que assisteixen als serveis del Casals dels Infants durant el curs escolar.
Dates: del 28 de juny al 31 de juliol
Horari: de 9.30 a 16 h
Lloc: en espera de confirmació
Preu: activitat gratuïta

CÀRITAS
Carrer Major, 30 | Tel.608 17 45 90 | a/e: mgibanel@casaldelsinfants.org

Casal d’estiu de Càritas
˝L’aigua ho mou tot˝

Com ja se sap el Riu Ter ha estat la font de vida i de transformació de la nostra vila al llarg de la
història. Per aquest motiu, les activitats del casal giraran entorn de l’aigua com a font de vida
i element indispensable pels habitants de Salt. Tipus d’activitats proposades: visites culturals i
de coneixement del medi relacionades amb el riu Ter (sèquies, ús racional i ecològic de l’aigua,
etc.), activitats lúdiques i esportives com gimcanes, pràctica d’algun esport, manualitats,
tallers i jocs cooperatius.
Dates: de l’1 de juliol al 4 d’agost. S’accepten variants per quinzenes o setmanes.
HorariS: dimarts i dijous de 16 a 19 h i dimecres i divendres de 10 a 13 h
Lloc: punt de trobada a la Parròquia de Sant Jaume de Salt
Preu: activitat gratuïta
Inscripcions: per infants i joves de 8 a 14 anys amb prèvia derivació acordada dels
centres educatius o altres entitats de Salt, del 22 al 30 de juny a l’Hotel d’Entitats de Salt. Els
que ja han estat atesos per Càritas durant el curs, no necessiten inscripció.

ASSOCIACIÓ
SOCIOEDUCATIVA
NOUSOL

Carrer Sant Dionís, 42 (Hotel d'Entitats) | Tel. 972 07 15 06 | a/e:ong@nousol.org

Casal d’estiu NouSol

Casal d’Estiu per a infants i joves de 8 a 16 anys. Les activitats del casal es basaran en el reforç
escolar a través del joc, activitats lúdic-educatives, sortides culturals i de coneixement de
l’entorn.
Dates: juliol i agost (1 grup per mes)
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: Ateneu Coma Cros
Preu: activitat gratuïta
INSCRIPCIONS: obertes per infants derivats de centres escolars, serveis socials i entitats
del tercer sector. Consulteu el protocol amb l’organització.

FÀBRICA JOVE

www.saltjove.cat | Tel. 972 24 65 76 – 662 534 789 | a/e:f abricajove@saltjove.cat

JULIOL JOVE

Vols passar les tardes d’estiu amb les teves i noves amistats i gaudir d’activitats de salut,
esportives, creatives i lúdiques? Apunta’t al Juliol Jove i viu noves experiències!
Dates: del 5 al 30 de juliol
Dilluns, dimecres i algun divendres per a joves nascuts els anys 2007 i 2008.
Dimarts i dijous i algun divendres per a joves nascuts els anys 2004, 2005 i 2006.
HorariS: de 16.30 a 19.30 h. Pot variar en funció del grup.
Lloc: Fàbrica Jove
Preu: 5 €
INSCRIPCIONS: del 7 al 25 de juny, de 16 a 17 h a la Fàbrica Jove

VIU
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A SALT 20

