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ACTIVITATS VARIES

Girona, Salt i Palamós

Casal Cívic Les Bernardes

Al Pati de l’escola La Farga

EN MARXA PER FRENAR
EL CÀNCER

MONOGRÀFIC DE CUINA
EN FAMÍLIA

CASTANYADA EN MOTIU
DE L’INICI DE CURS

Tots els dimecres a partir del 3 de novembre 		
a les 10.45 h

Divendres 5 i 12 de novembre de les 17 a les 19.30 h

Dissabte 13 de novembre de 17 a 19 h

Posem en pràctica l’experiència de cuinar de
forma compartida i de forma saludable.

Xerrada de benvinguda, parada de castanyes i
amenitzat amb cançons.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Activitat gratuïta

Tel. 972 23 26 63 · cc.salt@gencat.cat

Contacte: Tel. 639 53 81 91

10 sessions de marxa nòrdica a Girona, Salt
i Palamós. Activitat dirigida a pacients en
tractament o que ja l’hagin finalitzat.
Tel. 972 20 13 06

mpratst@gmail.com

activitatsgirona@contraelcancer.es

Organitza: Càritas Salt

Organitza: Associació Contra el Càncer a
Girona
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ACTIVITATS VARIES

Escola Municipal de Belles Arts · Sala d’Entitat del Mas Llorens

Pavelló Municipal d’Esports de Salt

CICLE DE XERRADES:
«COLORS. LA CELEBRACIÓ DE L’ART»

CURSA/CAMINADA
SOLIDÀRIA DUCHENNE
2021

Dijous 18 de novembre a les 19.30 h

En sintonia amb una realitat social molt propera, plural i diversa, EMBA organitza un cicle de
5 xerrades sobre art vinculades a expressions artístiques arrelades al teixit social de la ciutat.
Un conjunt d’experiències que habitualment es troben fora dels circuits habituals de l’art que
projecten la seva força en la recerca de noves vies d’expressió i espais de comunicació alternatius.
Un esdeveniment que vol fer de la participació dels públics i de la pluralitat d’expressions, una
celebració de l’art, des del carrer i el propi cos, o manualment i a través dels mitjans audiovisuals,
grafitis, art mural, art ritual del tatuatge o la fotografia i la il·lustració.
Els colors de l’ànima per Laia Bedós (Els beneficis terapèutics de la pintura i els colors de
Michel Pastoureau)

Diumenge 21 de novembre a les 10 h

Cursa i caminada solidària per recaptar fons per
l’estudi de Duchenne & Becker.
Recorregut adaptat 1,2 km + 2 opcions (5 km
caminant o bé 9 km corrents per les Deveses
de Salt).
Preu: donatiu de 6 €
Tel. 972 24 00 12

Activitat gratuïta
bellesarts@salt.cat

Salt es viu, viusalt.cat
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ACTIVITATS VARIES

Casal Cívic Les Bernardes

Estació Jove

Punt de Suport al voluntariat de Salt

SEXUALITAT I AFECTIVITAT
A LA VELLESA

EXPOSICIÓ - 25N

ACTE D’AGRAÏMENT A LES
PERSONES VOLUNTÀRIES
DE SALT

Dilluns 22 de novembre de les 11 a les 12.30 h

En aquesta xerrada participava es parlarà sobre
els factors psicosocials del desenvolupament
afectiu en la gent gran, així com dels mites i les
creences que acompanyen aquest col·lectiu.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria
Tel. 972 23 26 63 · cc.salt@gencat.cat

Dijous 25 de novembre de les 16 a les 20 h

Exposició crítica sobre els canons de bellesa
imposats a les dones a través d’un treball
plàstic realitzat sobre maniquins per les joves
participants de la Fàbrica Jove. La intenció
d’aquesta és la de mostrar rebuig cap a
la cosificació de la dona, visibilitzant així
l’existència de tot tipus de cossos.

Dissabte 27 de novembre de les 17 a les 20 h

Tel. 662 53 38 37 · info@saltjove.cat

Acte d’agraïment a totes les persones que van
donar suport durant el confinament i aquelles
que actualment segueixen col·laborant com a
voluntàries a les diferents entitats i associacions
de Salt. L’acte inclou una actuació de màgia
a càrrec de l’Eduard Juanola i l’entrega d’un
obsequi a tots i totes les voluntàries.

Organitza: Salt Jove

Tel. 689 92 62 50 · etarres@vincle.org

Activitat gratuïta

www.puntvoluntariatsalt.cat
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ACTIVITATS VARIES

Ateneu Popular Coma Cros

Nou Espiral

Nou Espiral

SORTIDA AMB TÀNDEMS

TRIMESTRAL DE FLAMENCO

Cada dimecres a les 9 h

TRIMESTRAL DE DANSA
CONTEMPORÀNIA

Sortida per a persones invidents amb tàndem i
ciclistes individuals.

Del dimarts 5 d’octubre al 14 de desembre		
Cada dimarts de les 20.15 a les 21.15 h

Tel. 650 64 05 57 · info@moutenbici.org

La dansa contemporània és un tipus d’expressió
artística, en la qual es busca expressar, a través
del cos, una idea, un sentiment, una emoció...
Aquesta dansa és cent per cent interpretativa,
els seus moviments se sincronitzen amb el cap
intentant comunicar un missatge.

El Flamenco és un art molt complexa i ric, ple
de matisos tant a nivell rítmic com expressiu.
La utilització dels peus i les mans com a
instrument de percussió suposa un element
afegit a la pròpia dansa i genera la necessitat
d’un treball específic de ritme i musicalitat i
tècnica de “zapateado”.

Preu: 100 €

Preu: 100 €

Tel. 972 24 29 99 · 629 30 21 94

Tel. 972 24 29 99 · 629 30 21 94

info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat

info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat

www.moutenbici.org
Organitza:Mou-te en bici

Del dimarts 5 d’octubre al 14 de desembre		
Cada dijous de les 19 a les 20 h

Salt es viu, viusalt.cat
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ACTIVITATS VARIES

angloschool
W HERE EN

GL I SH GR OW S

Nou Espiral

Anglo School Salt

Escola d’Art Paco Morgado

TRIMESTRAL DE MODERN
JAZZ

CURS ANGLÈS

TALLER DE DIBUIX,
PINTURA, MANUALITATS I
ART DIGITAL

Del dijous 7 d’octubre al 9 de desembre		
Cada dijous de les 20.15 a les 21.15 h

La dansa jazz és un estil únic que combina la
tècnica del ballet amb moviments i passos més
característics de la dansa moderna. Ball molt
dinàmic i divertit que es basa en moviments
intensos, aeròbics i molt expressius. És perfecte per
millorar l’agilitat del cos i la memòria coreogràfica.
Preu: 100 €
Tel. 972 24 29 99 · 629 30 21 94

De dilluns a divendres de les 10 a les 13 h i de les
16 h a les 20 h

Cursos d’anglès per nens/es des de 2 anys
(English for kids), per joves (Cambridge Young
Learners i teens), adults o empreses. Així com
classes particulars (One-to-one) o cursos extraescolars.
Preu: a partir de 47 €
Tel. 972 24 27 80 · 659 67 92 74
www.angloschool.cat

De dilluns a divendres, de 17 a 19.30 h

Per a nens entre 7 i 16 anys on estimularan les
seves facultats creatives, perceptives, visuals
i manuals. Dibuixarem, aprendrem diferents
tècniques de pintura, farem treballs manuals
amb diferents materials. També ens introduirem
al món digital, i dibuixarem per ordinador amb
la tauleta gràfica.
C. Francesc Macià, 63

Tel. 606 68 08 04

info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat
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FACTORIA
CULTURAL
COMA CROS
Carrer Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91
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FACTORIA CULTURAL COMA CROS

Museu de l’Aigua de Salt

Factoria Cultural Coma Cros

Museu de l’Aigua de Salt

«TRIBUT A LA BATA»

«VI SALT EN DANSA»

«FLUVIUS»

Del diumenge 21 de novembre al 7 de gener, de
dilluns a divendres de les 10 a les 14 h i tardes i
caps de setmana en hores convingudes

Del divendres 5 de novembre al 30 de gener

Del divendres 8 d’octubre al 24 de desembre, de
dilluns a divendres de les 10 a les 14 h i a hores
convingudes

Taller de dansa setmanal per a crear un
espectacle de dansa comunitària amb
participants no professionals. Poden participar
totes aquelles persones que, sense coneixement
de dansa, vulguin viure una experiència
interessant i divertida de creació comunitària.
Taller de 10 sessions.

Projecte expositiu audiovisual realitzat amb els
artistes Pere Puigvert i Torrent Pagès i de forma
col·laborativa amb el Museu de l’Anxova i de la
Sal de l’Escala, l’Eco-museu Farinera de Castelló
d’Empúries i Aigua Vilajuïga.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

obligatòria

Tel. 972 40 21 48 I museu@salt.cat

Tel. 972 40 21 48 I museu@salt.cat

Tel. 972 23 16 81 I comacros@salt.cat

Exposició fotogràfica de la fotògrafa Lucía
Herrero que ret homenatge a un tipus de
dona específic, i la seva bata, el vestit de
treball que la caracteritza. Projecte amb
retrats de dones de tot Europa que pretén
donar-les-hi veu.

Salt es viu, viusalt.cat
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FACTORIA CULTURAL COMA CROS

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Biblioteca IU Bohigas

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

INSTAGRAM COM A
EINA DE PROJECCIÓ DEL
PERSONAL BRANDING

TALLERS DE
PROGRAMACIÓ PER A
INFANTS I JOVES

ESTRATÈGIES DE TREBALL
EN UN ENTORN DIGITAL

Dilluns 15 de novembre de les 19 a les 20.30 h

Divendres 12, 19 i 26 de novembre		
De les 17.30 a les 19 h

Instagram, una plataforma visual, on ens
convertim en autèntics portaveus, que busca la
interacció i la comunicació de manera horitzontal...
Com es fa servir? Com aconseguir interacció?
Aprendrem a utilitzar l’eina amb vista per
aconseguir els objectius que ens hem marcat.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria AQUÍ
Tel. 972 40 50 67 · I uocsalt@uoc.edu

Creació de videojocs amb RPG MAKER
Per a nens de 9 a 12 anys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria
Tel. 972 24 03 22 · bibsalt@salt.cat
www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica

Dimarts 30 de novembre a les 19 h

El treball en equip és cada cop més important
a les societats digitalitzades. En aquest webinar
parlarem sobre els principals elements de
dinamització de treball online, la saviesa dels
grups; compartirem alguns consells per a fer
presentacions online efectives i analitzarem les
principals característiques de la comunicació actual.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria AQUÍ
Tel. 972 40 50 67 · uocsalt@uoc.edu
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FACTORIA CULTURAL COMA CROS

Biblioteca IU Bohigas

CLUBS DE LECTURA
INFANTIL I JUVENIL
El quart dimarts de cada mes a les 17.30 h

La biblioteca IU Bohigas organitza clubs de lectura
per a infants i joves.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a la mateixa biblioteca
Tel. 972 24 03 22 · bibsalt@salt.cat
www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica

Salt es viu, viusalt.cat
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ATENEU
POPULAR
COMA CROS
Carrer Sant Antoni,1
Tel. 722 38 18 66 (de les 16 a les 20 h)
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ATENEU POPULAR COMA CROS
- FORTUNA Dijous 18 de novembre a les 19 h

Ateneu Popular Coma Cros

Ateneu Popular Coma Cros

COSMÈTICA NATURAL

XVII MOSTRA DE CINEMA
ESPIRITUAL CATALUNYA

Dissabte 13 de novembre de les 10 a les 12 h

La pell és permeable i tot allò que hi posem a
sobre s’acaba absorbint. Millor que hi posem
elements de procedència natural adequat a les
nostres característiques oi? En aquesta sessió
aprendrem a realitzar sabó i personalitzar la
fórmula segons el gust personal.
Preu: 7 €
Inscripcions obertes a
www.ateneucomacros.cat

La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
és un esdeveniment cinematogràfic anual
organitzat per la Direcció General d’Afers
Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Té com
a objectius acostar a la ciutadania l’extraordinària
riquesa de la diversitat religiosa que existeix
al nostra país, fer visibles les diferents
manifestacions religioses i espirituals, i afavorir el
diàleg i la convivència.
Projecció de Fortuna i Corpus Christi

La Fortuna, una nena etíop de 14 anys, arriba
com a refugiada a una comunitat de monjos
als Alps suïssos. Coneix en Kabir, un jove africà
de qui s’enamora. Arriba l’hivern i, a mesura
que la neu cobreix les muntanyes, el monestir
esdevé el seu refugi, però també l’escenari
d’esdeveniments que alteren la vida pacífica
dels monjos.
Activitat gratuïta

- CORPUS CHRISTI Dijous 25 de novembre a les 19 h

Un jove que ha passat els seus últims anys
en un centre de justícia juvenil arriba en una
petita ciutat i es fa càrrec de forma fraudulenta
de la parròquia. L’arribada del jove i carismàtic
predicador és una oportunitat perquè la
comunitat comenci el procés de sanció després
d’una tragèdia que hi va tenir lloc.
Activitat gratuïta

Salt es viu, viusalt.cat
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ATENEU POPULAR COMA CROS

Ateneu Popular Coma Cros

Ateneu Popular Coma Cros

Ateneu Popular Coma Cros

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT

COR FEMINISTA

DANSA I MOVIMENT

Del dimecres 6 d’octubre al 22 de desembre		
Cada dimecres de les 19 a les 20.30 h

Del dimecres 6 d’octubre al 22 de desembre.		
Cada dimecres de les 18.00 a les 19.00 h

Grup de cant mixt, d’experimentació, per
compartir la vivència entorn el cant, per passarho bé, per escoltar-nos. Cantarem cançons
que parlin d’igualtat, de canvi social, de lluita,
d’esperança,... i cantar cançons que ens facin
recuperar la memòria històrica. Aquests propers
mesos entrarem en contacte amb la nostra veu i
el nostre cos, de forma col·lectiva.

Farem de la dansa un procés d’investigació
personal i compartit, treballant diverses
tècniques com la “dansa teatre” i posant al
centre el reconeixement sensoperceptiu del cos,
l’expressió individual i grupal dels moviments.
Crearem un espai per expressar i comunicar les
emocions a través del cos.

Inscripcions obertes a partir del dia 13 de

setembre a www.ateneucomacros.cat/

setembre a www.ateneucomacros.cat/

Preu: 60 €

Del dilluns 4 d’octubre al dimecres 22 de desembre.
Dilluns i dimecres de les 18.45 a les 19.45 h

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 €

Preu: 90 €

Inscripcions obertes a partir del dia 13 de
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ATENEU POPULAR COMA CROS

Ateneu Popular Coma Cros

Ateneu Popular Coma Cros

Ateneu Popular Coma Cros

DANSA AÈRIA

HIPOPRESSIUS.
FISIOTERÀPIA
HIPOPRESSIVA

IOGA (LIYENGAR)

Del dilluns 4 d’octubre al 22 de desembre.		
Cada dilluns i dimecres de les 19.00 a les 20.30 h

Vine a desafiar la llei de la gravetat. Salta, gira,
balla i deixa’t emportar. Comparteix una bona
estona jugant amb la física del moviment i
endinsant-te en el món de la dansa aèria, una
disciplina on s’utilitza corda i arnés per a ballar
amb la paret com a suport.
Inscripcions obertes a partir del dia 13 de
setembre a www.ateneucomacros.cat/

Preu: 120 €

Dimarts 5 d’octubre al 21 de desembre.
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

Fisioteràpia hipopressiva i classes de salut. Els
hipopressius son exercicis que ajuden a tonificar
el sòl pelvià i la faixa abdominal a través de la
respiració i postures determinades.
Inscripcions obertes a partir del dia 13 de
setembre a www.ateneucomacros.cat/

Preu: 115 €

Dilluns 4 d’octubre al 22 de desembre.
Dilluns i dimecres de 20 a 21.30 h

El Ioga Iyengar emfatitza la pràctica postural
(Asana) i les pràctiques respiratòries
(Pranayama). Considera que el cos és el
principal suport per a qualsevol evolució
personal. El Ioga enforteix i vigoritza la teva
salut física, a la vegada que calma i pacifica els
estats mentals.
Inscripcions obertes a partir del dia 13 de
setembre a www.ateneucomacros.cat/

Preu: 80 € (1 dia) 160 € (2 dies)

Salt es viu, viusalt.cat
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ESPAI
MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ
Tel. 972 40 52 95 | formacioemo@salt.cat
https://emo.viladesalt.cat/calendari/
Carrer Major, 164
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ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ · EMO

Auditori de la Coma Cros (C. Sant Antoni, 1)

Aula de l’EMO (c. Pius XII)

Aula de l’EMO (c. Pius XII)

TALLER SECTORIAL:
TREBALLA A LA
CAMPANYA DE NADAL

EL SALARI I LA NÒMINA.
EXPLICACIÓ I PUNTS CLAU

ON VOLS TREBALLAR?
CONEIX LES EMPRESES
DEL TEU SECTOR I
PRESENTA LA TEVA
CANDIDATURA

Divendres 5 de novembre de les 10 a les 13 h

Activitat per conèixer quins sectors
demanden més personal per la campanya de
Nadal i quins perfils i requisits es necessiten
per treballar en aquesta campanya.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO

Dimarts 9 de novembre de les 10 a les 12 h

Sessió per entendre el càlcul del salari
laboral i com es plasma en la nòmina.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO

Dimarts 23 de novembre de les 10 a les 12 h

Formació teòric-pràctica per orientar la recerca
de feina a les empreses diana del sector on vols
treballar, preparar la carta de presentació i fer el
seguiment de les teves candidatures.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO
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ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ · EMO

Virtual, a través de la plataforma Zoom

Aula de l’EMO (c. Pius XII)

Aula de l’EMO (c. Pius XII)

ESTRATÈGIA DE
MÀRQUETING A TRAVÉS
DE LINKEDIN

FORMA’T: L’OPORTUNITAT
PEL TEU FUTUR

L’IMPACTE EMOCIONAL
DE QUEDAR-SE A L’ATUR:
APRÈN A GESTIONAR LES
TEVES EMOCIONS

Dimecres 24 de novembre de les 10 a les 12 h

Conèixer les possibilitats que Linkedin
et pot oferir per treballar la teva marca
professional. Aprèn a gestionar la teva
marca professional seguint una estratègia
a Linkedin que et permeti fer contactes de
qualitat que aportin oportunitats de negoci.

Coneix el sistema formatiu del nostre país:
formació professional, ensenyaments
universitaris, formació de persones adultes i
cursos ocupacionals, posant especial èmfasi
en els certificats de professionalitat. Tipus,
modalitats, formes d’obtenció, avantatges i
sortides laborals.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

obligatòria a través de Formació en Xarxa

obligatòria a través de Formació en Xarxa

i a l’EMO

i a l’EMO

Dijous 18 i 25 de novembre de les 16 a les 19 h

Dijous 25 de novembre de les 10 a les 12 h

En aquesta sessió s’oferiran eines i recursos
pràctics per prendre consciència i gestionar
les emocions per afrontar de forma efectiva el
procés de recerca de feina.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO

Salt es viu, viusalt.cat
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ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ · EMO

Aula de l’EMO (c. Pius XII)

Espai Obert (C. Major, 163)

MARCA PERSONAL I
RECERCA DE FEINA 2

TALLER PRÀCTIC DE
CANVA – WEB DE DISSENY
GRÀFIC QUE OFEREIX
EINES ONLINE PER CREAR
ELS TEUS DISSENYS

Dimarts 30 de novembre de les 10 a les 12 h

Què és la marca personal? L’estàs
desenvolupant? Saps com potenciar-la i
atreure l’atenció de les empreses? Saps què
és la recerca de feina 2.0 i quines són les
estratègies que t’ajudaran a fer-te visible a
les xarxes socials a nivell professional?
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO

Dijous 18 de novembre de les 10 a les 12 h

Sessió pràctica per iniciar-se en el seu
ús (web de disseny gràfic i composició
d’imatges per a la comunicació que ofereix
eines online per crear els teus dissenys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a través de Formació en Xarxa
i a l’EMO
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CENTRE
DE RECURSOS
DE LA GENT GRAN
Plaça de la Vila, s/n · Tel. 972 01 16 55
centregentgran@cbs.cat · gentgran.cbs.cat
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CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

TALLER DE MEMÒRIA

TARDES AL CENTRE

Els dimecres 3, 10, 17 i 24 de novembre		
De les 10 a les 11.30 h

Els dimecres 3, 10, 17 i 24 de novembre		
De les 15.30 a les 17.30 h

XERRADA << EL BON ÚS
DELS MEDICAMENTS>>

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Manualitats diverses com ara ganxet, dibuix...

obligatòria

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Xerrada a càrrec de la farmacèutica Maite Baleri Farmàcia Baleri.

obligatòria

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Dijous 4 de novembre a les 16 h

obligatòria

Salt es viu, viusalt.cat
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CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

TALLER
D’ALFABETITZACIÓ

TALLER DE
MINDFULNESS

CAMINADES
SALUDABLES

Els dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre		
De les 10 a les 11.30 h

Els divendres 5, 12, 19 i 26 de novembre		
De les 10 a les 11.30 h

Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre		
De les 9.30 a les 11.00 h

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

obligatòria

obligatòria

Sortida des del Centre de Recursos de Gent Gran
(Plaça de la Vila s/n).
Activitat gratuïta
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CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

Centre de Recursos de la Gent Gran

TALLER DE MANDALES

GIMNÀSTICA SUAU

Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre		
De les 15.30 a les 16.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre		
Grup 1_De les 15 a les 16.15 h 		
Grup 2_De les 16.30 a les 17.30 h

ESPAI DE TROBADA AMB
PATCHWORK
Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre		
De les 16 a les 17.45 h

obligatòria

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

obligatòria

obligatòria

Salt es viu, viusalt.cat

22

AGENDA · NOVEMBRE 2021

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

Centre de Recursos de la Gent Gran

XERRADA <<PAS A PAS,
GUANYEM SALUT!>>
Dijous 18 de novembre a les 16 h
A càrrec de Pepa Gispert, tècnica de salut i
qualitat de vida de l’Ajuntament de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

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.

obligatòria
*Les dades de contacte de les activitats
es troben a l’apartat d’adreces i
equipaments.
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MAS MOTA
(FUNDACIÓ ATENEA)
Plaça Catalunya s/n
Tel. 972 24 91 91 Ext 1250
ciutadania@salt.cat
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MAS MOTA

Pl. Llibertat, pl. del Mercat i pl. Catalunya

Factoria Cultural Coma Cros

P. Llibertat, pl. del Mercat i pl. Catalunya

JUGUEM? ALS PATIS I A
LES PLACES

CURS D’ACOLLIDA I
CONEIXEMENT DE
L’ENTORN

ACTIVITATS A LES
PLACES PEL 25N-DIA
INTERNACIONAL PER
A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES

De dilluns a dijous, de les 16.45 a les 18.45 h i
divendres de les 17 a les 18.45 h

Espai de joc i lleure educatiu dirigit a
infants i joves de Salt. 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.

Els dies 4, 9, 11, 16, 18 i 25 de novembre. 		
De de les 9.30 h a les 12 h

(corresponent al mòdul C del Servei
de Primera Acollida)
Informació d’utilitat pràctica per a persones
immigrades.

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria al Mas Mota del 25 al 29
d’octubre

Tel. 972 24 91 91 · juguemsalt@gmail.com

Tel. 616 40 11 33 · acollida@salt.cat

Dijous 25 de novembre de les 16.45 a les 18.45 h

Es farà una activitat sensibilitzadora i
socioeducativa que consistirà en identificar
situacions que són violència de gènere.
Activitat gratuïa
Tel. 972 24 91 91

Salt es viu, viusalt.cat
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TEMPORADA
ALTA
Tota la informació a
www.temporada-alta.com
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TEMPORADA ALTA

El Canal

El Canal

Teatre de Salt

ELS COLORS DE DUKE
ELLINGTON

ENTRE CHIEN ET LOUP –
Christiane Jatahy

ANDRÒMINES
Cia. Samfaina de Colors

Dilluns 1 de novembre a les 12 h i a les 18 h
Un concert divertit i glamurós amb l’evocadora
música d’un dels grans genis del jazz.
Amb Cascai Teatre, Marcel Tomàs i
Girona Jazz Project.

Divendres 5 i dissabte 6 de novembre a les 20 h
Teatre i cinema es retroben en una adaptació
lliure de “Dogville” de Lars von Trier.

Diumenge 7 de novembre a les 18 h

La poètica dels records convida els més menuts a
fer un viatge màgic.

Preu: 30 €

Preu: 10 €

Preu: 25 €

Salt es viu, viusalt.cat
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TEMPORADA ALTA

En directe via Zoom

Teatre de Salt

El Canal

LÁZARO
Lagartijas tirades al sol

N’imPORTE quoi
Cia. Leandre Clown

NUYE – Cia. de Circ Eia

Dimecres 10 de novembre a les 20 h
Una interessant conferència performàtica en
directe de Lagartijas Tiradas al sol sobre el fet
de ser actor.

Divendres 12 de novembre a les 20 h 		
i dissabte 13 de novembre a les 18 h
Cinc pallassos i una porta: no cal res més per
provocar la bogeria absoluta i les rialles.

Preu: 8 €

Preu: 28 € / 18 €

Diumenge 13 de novembre a les 20 h

El circ s’endinsa en les relacions de parella i la
metàfora de complementar-nos a través d’acrobàcies impossibles.
Preu: 25 €
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TEMPORADA ALTA

El Canal

Teatre de Salt

El Canal

SÖNS
Cia. Pels més Menuts

SILENCIO
Andrea Díaz Reboredo

BROS
Romeo Castellucci

Diumenge 14 de novembre a les 10 h, 		
a les 11.45 h, a les 13.30 h, a les 15.30 h 		
i a les 17.15 h
Concert-espectacle sota una atmosfera màgica
per apropar el món dels sons i somnis als més
petits de casa.

Diumenge 14 de novembre a les 18 h
Un enfrontament poètic fet de gestos, silenci
i objectes per parlar dels canvis nascuts de la
pandèmia.

Dijous 18 i divendres 19 de novembre a les 20 h

Romeo Castellucci torna a Temporada Alta amb
una proposta sempre al límit, sobre la responsabilitat dels individus.

Preu: 28 € / 18 €

Preu: 30 €

Preu: 10 €

Salt es viu, viusalt.cat
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Teatre de Salt

THE MOUNTAIN
Agrupació Señor Serrano
Dissabte 20 de novembre a les 18 h
La companyia situa les “fake news” en el centre
del seu impressionant univers d’imatges.
Preu: 28 € / 18 €

TEMPORADA ALTA

El Canal

Teatre de Salt

RRR – Frederic Amat
– cabosanroque –
La Veronal

EL NEDADOR DEL MAR
SECRET – La Danesa –
Jumon Erra

Diumenge 20 de novembre a les 20 h
Un mosaic d’imatges, so i moviment per sorprendre a l’espectador amb un diàleg creuat
entre grans creadors.

Divendres 26 de novembre a les 20 h

L’obra guanyadora del premi Quim Masó 2020,
basada en la novel·la autobiogràfica de Kotzwinkle, farà la seva estrena al Temporada Alta.

Preu: 28 €

Preu: 28 € / 18 €
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TEMPORADA ALTA

El Canal

Teatre de Salt

AUCUNE IDÉE
Christoph Marthaler

FENOMEN – Moon Ribas i
Quim Girón

Divendres 26 a les 20 i dissabte 27 de
novembre a les 18 h
Un espectacle íntim sobre l’amistat de dues
criatures especials: Christoph Marthaler i l’actor
escocès Graham F. Valentine.

Dissabte 27 de novembre a les 18.30 h
Una coreògrafa i un artista de circ contemporani uneixen els seus mons per portar la força
de la naturalesa a l’escenari.
Preu: 28 € / 18 €

Preu: 30 €

Salt es viu, viusalt.cat

31

INFORMACIÓ IMPORTANT PREVENCIÓ COVID-19
A partir d’ara tots els concerts i sessions de música de La
Mirona seran a peu dret i sense distàncies a l’interior de
la sala. Per accedir al recinte caldrà mostrar el certificat
Covid que trobareu a l’APP de la Meva Salut. Aquest
certificat mostra la vostra situació vacunal. Si no teniu la
pauta completa aquest certificat també mostra si heu fet
una prova PCR o test d’antígens dins el temini i format
que es requereix. A l’accés d’entrada es verificarà el vostre
passaport: llum verda es permet l’entrada; llum vermella
no podreu entrar. Caldrà portar la mascareta tota l’estona
excepte en el moment de beure.
Cal portar el DNI original en el moment d’accedir al recinte.
No es podrà entrar amb cap duplicat.

LA MIRONA

Carrer Amnistia Internacional, s/n
Tel. 972 23 23 75 · www.lamirona.cat
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ABBA THE NEW
EXPERIENCE

LA MIRONA

SARA ROY

BROTHERS IN BAND

Dissabte 13 de novembre a les 22.30 h

(The very best of Dire Straits)
Divendres 19 de novembre a les 22.15 h

ABBA és un dels grups musicals mundialment
conegut que va contribuir a crear la música i
l’estil dels anys 70 ‘i 80’.
ABBA THE NEW EXPERIENCE continua difonent
els seus grans èxits amb un espectacle musical
i escènic amb el nivell d’exigència que el grup
original es mereix.

La Sara arriba per quedar-se, i arriba trepitjant
molt fort. És d’aquelles persones que no entenen la vida sense la música i es nota, és cantant
i compositora i des dels 12 anys que li canta a la
vida amb un estil totalment propi.
La manresana, acompanyada d’una banda
extraordinària, ha apostat per la sinceritat i
l’autenticitat.

Considerat com el millor espectacle internacional homenatge a dIRE sTRAITS, bROTHERS iN
bAND presenta ”The Very Best of dIRE sTRAITS”.
Ens transporta en la seva particular màquina
del temps a través d’un seleccionat, cura i ampli
repertori que pertany ja a la memòria col·lectiva
de diverses generacions.

Anticipada: 18€ Taquilla: 22 €

Anticipada: 12 € - Taquilla: 15 €

Preu llançament: 25 €

Divendres 8 d’octubre a les 21.30 h

Anticipada: 30 € - Taquilla: 35 €

Salt es viu, viusalt.cat
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LA MIRONA

LOS DE MARRAS

ARPAVIEJAS + MILICIANS

LA LUDWIG BAND

Dissabte 20 de novembre a les 22.30 h

Divendres 26 de novembre a les 21.30 h

Dissabte 27 de novembre a les 22.30 h

Grup de rock caracteritzat per unes lletres
directes, emocionals, estripades i viscerals on
tothom se sent representat d’alguna manera en
la seva vida sense haver de recórrer al diccionari
per a comprendre-les.
Cançons que parlen de problemes socials,
polítics o personals que fan que, en els seus
concerts, l’emoció, la ràbia i l’alegria s’entremesclin amb els sons de l’autodenominat estil
“guarrocanrol”.

Minvava ja l’any 2000 quan JR Kubensis
aconsegueix que li prestin una guitarra i un
amplificador molt rudimentaris, on aconsegueix
plasmar els seus pensaments a través del
missatge musical del punk rock, convertint-se
ja per a ell en un estil de vida.
Quan a penes va saber tocar algunes notes
amb el seu instrument, no dubto a assaltar en
solitari els escenaris que es van prestar per a
això. Era ja l’inici d’una idea…

La Ludwig Band és un grup de música en català
nascut a Espolla (Alt Empordà) a finals del
2017. Sona folk, pop, rock… i s’escolten heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants.
Temes potser quotidians, potser no tant, amb
girs inesperats i secrets que es descobreixen
amb l’escolta.

Anticipada: 15 € - Taquilla: 18 €

Anticipada: 14 € - Taquilla: 16 €

Anticipada: 10 € - Taquilla: 12 €
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SALT JOVE
Estació Jove
Pg. Països Catalans s/n
(davant nº56)

Tel. 972 40 50 07
662 53 38 37
info@saltjove.cat

Fàbrica Jove

Satèl·lit Jove

C/ Manuel de Falla, 46 C/ Doctor Ferran, 21 bx.
Tel. 972 24 65 76
Tel. 972 40 50 07
fabricajove@saltjove.cat
info@saltjove.cat
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TOT L’ANY
A L’ESTACIÓ JOVE

SALT JOVE
Projectes/serveis específics que s’hi
realitzen:
ASSESSORAMENT ACADÈMIC
servei que orienta sobre el recorregut acadèmic
que es vol fer, les beques d’estudi que es poden
optar, les inscripcions, les matrícules, estudiar a
l’estranger, convalidació d’estudis, etc....

PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Servei públic i gratuït per a joves de
12 a 30 anys · Tel. 620 20 03 60

- S’assessora i orienta als joves sobre tots els
àmbits que puguin ser del seu interès: habitatge,
salut, treball, lleure, estudis, viatges…
- S’expedeixen carnets internacional d’estudiant,
de professor/a i d’alberguista
- Servei d’ordinadors amb connexió gratuïta a
internet.

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 dia al mes.
VIP 2: Projecte per a joves que han fet el VIP 1,
a partir de 15 anys, en què es treballen temes
de salut a través del treball en equip. Comença a
l’octubre i es realitza dos cops al mes.

PUNT JOVE DE SALUT
Servei específic, gratuït i confidencial, que
assessora els joves en temes que afecten la seva
salut: sexualitat, alimentació, conductes de risc,
addiccions, etc. Finançat per l’organisme de
salut pública de la Diputació de Girona Dipsalut.

VIP PRÈMIUM: Projecte per a joves que
han fet el VIP 2, a partir de 16 anys, en què es
combina la salut i el treball en equip a través de
l’aprenentatge per serveis en la comunitat de
Salt. Comença a l’octubre i es realitza un cop per
setmana.

PROJECTE VIP’S
Projecte de promoció de la salut 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

PARLA AMB LA BOCA PLENA
Últim divendres de cada mes a les 17 h. Cine
fòrum. Mirem una pel·lícula triada entre tots i
totes i després tot berenant la comentarem.

Salt es viu, viusalt.cat
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EL SURO_MOSTRA D’ART JUVENIL
Un espai a la teva disposició perquè els
joves tingueu l’oportunitat de promocionarvos i exposar les vostres obres artístiques
mensualment (fotografia, dibuix, art digital,
etc.).

TOT L’ANY
A LA FÀBRICA JOVE

SALT JOVE
REFERENT EN OCUPACIÓ
JUVENIL_MATINS
L’objectiu principal del programa és facilitar i
acompanyar la transició de les persones joves
des del sistema educatiu al sistema laboral i/o
ocupacional mitjançant el treball en xarxa i
transversal entre els diferents dispositius que
treballen amb persones joves, per tal d’oferir
els recursos més convenients en funció de les
casuístiques personals i/o socials de cadascú.
Cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un
cofinançament del 50%.

LA FÀBRICA JOVE, ESPAI JOVE DE
LLEURE EDUCATIU_TARDES
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
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.
- FAB 1: Joves nascudes els anys 2009 i 2008
- FAB 2:Joves nascudes els anys 2007, 2006,
2005 i 2004.
Les inscripcions comencen el dia 6 de setembre,
de dilluns a divendres de 16 a 17 hores, durant
tot el curs i fins a exhaurir les places.

Públic: dirigit a joves entre 16 i 29 anys
que necessiten informació, orientació i
acompanyament en l’àmbit formatiu i/o
ocupacional.
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

A la Fàbrica Jove, s’hi desenvolupen 2
programes.
1. Programa d’orientació i inserció
laboral - Referent en Ocupació Juvenil.
2. Programa de lleure educatiu .

Contacte: referentsocupacio@salt.cat
972 24 91 91 ext.1288/2326 - 639 35 47 89

Projectes/serveis específics que s’hi
realitzen:
ESPAI ESTUDI (DE 17 A 18 H)
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.
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ACTIVITATS PROGRAMADES PELS
MATEIXOS JOVES DE FAB 1 I
FAB 2 (DE 18H A 19H)
ESPAI OBERT (DE 19 A 20 H)
Espai per utilitzar els diferents recons de l’espai:
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.
ACTIVITATS DE LLEURE –
EXPERIÈNCIES I FORMACIÓ
Durant l’any es realitzen tres Cursos de
Premonitoratge en el Lleure Educatiu durant

SALT JOVE
les vacances de Nadal, Setmana Santa i d’estiu
(agost). Tanmateix, es realitzen activitats
temporals com el Nadal Extrem, activitats de
lleure durant les festes de Nadal i el Juliol Jove,
activitats durant les vacances d’estiu.
També es realitza un segon curs, el Premonis
Plus per a donar continuïtat a la formació i
experiències vivencials a Salt.
Durant les èpoques festives s’organitzen
activitats de lleure: Nadal Extrem i Juliol Jove,
per a donar una opció d’ocupar el temps lliure
de forma socioeducativa
Preus: segons activitat

TOT L’ANY
AL SATÈL·LIT JOVE

Actualment s’hi desenvolupen les
activitats següents:
- Activitats que es programen des de l’àrea de
joventut trimestralment.
- Activitats d’entitats juvenils del municipi
mitjançant la cessió d’espais: xerrades, cursos,
reunions, etc...per sol·licitar l’equipament: cal
que fer una pre reserva trucant a l’Estació Jove
i després s’ha de presentar una instància a
l’Ajuntament.
- El servei de la XAT (Xarxa d’accés al treball): el
XAT és un programa d’ inserció laboral per a joves
d’ entre 16 i 25 anys sense la titulació d’ ESO.
Dilluns i dijous 9h a 17h - Dimarts i dimecres de
9h a 14h – Tel. 618 27 88 50
Coordinat per l’entitat del Casal dels Infants amb
conveni amb l’Ajuntament.
- Suport a l’estudi o reforç escolar per estudiants
de secundària de la Cooperativa Suara. El
alumnes els deriven de serveis socials.

Salt es viu, viusalt.cat
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ADRECES
EQUIPAMENTS

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’EDUCACIÓ
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

AULA TRADI
Edifici Coma Cros C. de Sant antoni, 1
Pere Pau Ximenis_Tel. 606 34 69 40
ATENEU CULTURAL COMA CROS
Edifici Coma Cros
C. de Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91
a/e: info@ateneucomacros.cat
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
Edifici Coma Cros C. de Sant antoni, 1
Tel. 972 24 03 22
a/e: bibsalt@salt.cat
BIBLIOTECA MASSAGRAN
C. Major, 204
Tel. 972 40 50 62 a/e: massagran@salt.cat
CÀRITAS SALT
Carrer Sant Dionís, 42
Hotel d’Entitats, Despatxos 1.07 i 1.09
Tel. 972 24 24 72 a/e: salt@caritasgirona.cat

ASSOCIACIÓ ALGARABIA
a/e: asc.culturalalgarabia@gmail.com
Salt es viu, viusalt.cat
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CASA DE CULTURA LES
BERNARDES
C. Major, 172
Tel. 972 23 46 95
CASA DE CULTURA LES
BERNARDES
C. Major, 172
Tel. 972 23 46 95
CASA CÍVIC LES BERNARDES
Plaça Diputació, 2
Tel. 972 23 26 63
a/e: cc.salt@gencat.cat
CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES
EL CANAL
Plaça de can Patrac, 1 Tel. 972 24 91 91
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
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. 629 30 21 94
Tel. 972 24 29 99 · a/e: info@nouespiral.cat
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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ADRECES EQUIPAMENTS
ESGLÉSIA SANT JAUME
Carrer d’ Enric Granados, 8

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

ESCOLA LES ARRELS
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, nº 1

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

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
a/e: fabricajove@saltjove.cat
SATÈL·LIT JOVE
c/Doctor Ferran, 21 baixos
Tel. 972 40 50 07 a/e: info@saltjove.cat

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

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

TEATRE DE SALT
Pl. Sant Jaume, 6
Mariona Gòmez _ Tel. 972 402 004
a/e: mgomez@bito.pro

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

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

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

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

MUSEU DE L’AIGUA
Tel. 972 40 21 48
a/e: museu@salt.cat
Salt es viu, viusalt.cat

42

a
r
e
x
i
è
r
a
p
a
Vols
?
s
t
a
t
i
v
i
t
c
’a
l’agenda d
Contacta’ns

91 91
4
2
2
7
9
l.
e
T
·
4
Carrer Major, 16
salt.cat
@
t
a
t
iu
c
la
e
d
io
A/e: promoc

