


 ACTIVITATS VARIES      

 FACTORIA CULTURAL COMA CROS  

 ATENEU POPULAR COMA CROS  

 ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ_EMO  

 BIBLIOTEQUES  

 LA MIRONA 

 SALT JOVE 

 ADRECES EQUIPAMENTS  

 02  

  06 

  09  

  15  

  18  

 21    

 25 

  19 

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. 
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Pl. de la vila de Salt     

 FIRA INTERNACIONAL DEL 
 CISTELL DE SALT 
Els dies 2 i 3  d’octubre                                                                          

La ciutat de Salt celebra la 23ena edició de la 
Fira Internacional del Cistell; punt de trobada 
per artesans i cistellers d’arreu d’Europa! Vine 
i descobreix tot el que es pot arribar a fer amb 
fibres vegetals, visita les diferents exposicions 
temàtiques i passeja pel nostre magnífic barri 
vell. T’hi esperem!  
Activitat gratuïta amb entrada lliure

Consulta la programació a firadelcistell.cat i 

viladesalt.cat

Hotel  d’Entitats     

 DONACIÓ DE SANG 
Dimecres 20 d’octubre de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h                                                                                        

Campanya de recollida de sang organitzat per el 
Banc de Sang i Teixits de Girona.   
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a través de la pàgina webl

Tel. 630 14 73 61 - donarsang.gencat.cat

Casal Cívic Les Bernardes   

 EXPOSICIÓ SOBRE 
 VIOLÈNCIA MASCLISTA EN 
 LA PARELLA: DESMUNTEM 
 MITES?  
Del dilluns 4 al 28 d’octubre de 9 a 21 h                                                                                      

Aquesta exposició proposa una revisió d’alguns 
mites associats a l’amor romàntic i a la violència 
masclista.
Activitat gratuïta

AGENDA · OCTUBRE 2021 ACTIVITATS VARIES
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Pl. Diputació 

 LUDOTECA DE SALT LES 
 BERNARDES 
Del 16 d’octubre al 22 de juny   
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.45 h.

Espai on es desenvolupen activitats a través del 
joc. Dirigida a infants, joves i famílies. Té una 
finalitat lúdica, coeducativa, comunitària, cívica, 
inclusiva, social i cultural la qual es duu a terme 
mitjançant un projecte socioeducatiu elaborat 
per les educadores.
Activitat gratuïta amb inscripció 

prèvia obligatòria 

a/e: ludo.salt@gencat.cat

Zona riu Pilastra i zona riu Pasteral  

 JUGUEM? ALS PATIS I A 
 LES PLACES  
Durant el curs escolar, de dilluns a dijous  
De 16.45 a 18.45 h i divendres de 17 a 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.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

AGENDA · OCTUBRE 2021

Nou Espiral    

 TRIMESTRAL DE DANSA 
 CLÀSSICA  
Del dimarts 5 d’octubre al 14 de desembre  
Cada dimarts de 19.15 a 20.15 h                                                                                      

La dansa clàssica és una bona preparació 
de forma i tècnica per al ballarí que vol 
preparar el cos per a altres tècniques de dansa 
(contemporani, jazz...) o bé per aquell que 
senzillament vulgui fer un treball postural, de 
coordinació i flexibilitat.
Preu: 100 € 

ACTIVITATS VARIES
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Nou Espiral    

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

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 € 

Nou Espiral    

 TRIMESTRAL DE DANSA 
 CONTEMPORÀNIA  
Del dimarts 5 d’octubre al 14 de desembre  
Cada dimarts de 20.15 a 21.15 h                                                                                      

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.
Preu: 100 € 

Nou Espiral    

 TRIMESTRAL DE MODERN 
 JAZZ 
Del dijous 7 d’octubre al 9 de desembre  
Cada dijous de 20.15 a 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. Es 
un 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 € 

AGENDA · OCTUBRE 2021 ACTIVITATS VARIES
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Escola d’Art Paco Morgado    

 TALLER DE DIBUIX, 
 PINTURA, MANUALITATS I 
 ART DIGITAL  
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. Farem dibuix, aprendran diferents 
tècniques de pintura, farem treballs manuals 
amb diferents materials. També ens introduirem 
al món digital, i dibuixarem per ordinador amb 
la tauleta gràfica, començant a utilitzar els 
diferents programes referents al dibuix.
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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. 



 FACTORIA

CULTURAL

COMA CROS
Carrer Sant Antoni, 1

Tel. 972 24 91 91



Museu de l’Aigua de Salt   

 EXPOSICIÓ 
 «FLUVIUS»  
Del divendres 8 d’octubre al 24 de desembre, de 
dilluns a divendres de 10 a14 h i hores convingudes

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 

Factoria Cultural Coma Cros   

 CICLE MUSICAL 
 «BROLL»  
Divendres 1, 8 i 15 d’octubre, a les 20 h

Cicle de música emergent a Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a viladesalt.cat 

07

Factoria Cultural Coma Cros   

 EXPOSICIÓ 
 «VALENTÍ FARGNOLI. EL 
 PAISATGE REVELAT» 
Fins el 30 d’octubre de dilluns a dissabte de 9 a 20 h

Un dels fotògrafs “cabdal” de les comarques 
gironines de principis de segle XX. La seva 
extensa obra permet reconstruir la realitat 
de les comarques gironines de fa un segle. El 
fotògraf les va recórrer incansablement i va anar 
deixant constància en imatges dels paisatges i 
de la gent.
Activitat gratuïta 

FACTORIA CULTURAL COMA CROSAGENDA · OCTUBRE 2021
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Universitat Oberta de Catalunya (UOC)     

 XERRADA “ADAPTAR-SE 
 AL CANVI O MORIR EN 
 L’INTENT AL MÓN DIGITAL”  
Dimarts 26 d’octubre, a les 17.30 h. Online.

L’objectiu és abordar aquesta realitat des de la 
mirada d’un professional de la comunicació que 
ens oferirà l’explicació sobre aquests canvis clau 
que vénen del món digital i que estan afectant 
la societat en el seu conjunt; canvis com, per 
exemple, les campanyes de desinformació també 
conegudes com a fake news.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)     

 PLA ESTRATÈGIC DE 
 PERSONAL BRANDING A 
 LES XARXES SOCIALS  
Dilluns 13 d’octubre, a les 19 h. Online

Les marques personals, a diferència de les marques 
comercials, no es poden reinicialitzar. La teva marca 
personal t’acompanyarà tota la teva vida, per això 
és indispensable que estigui alineada als teus 
valors, a les teves perspectives, que no t’encotilli i 
que et permeti créixer i transformar-te en totes les 
teves facetes i cicles vitals i empresarials.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria
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La xerrada forma part del cicle Skills 
de competències per l’ocupabilitat
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 ATENEU

POPULAR

COMA CROS

Carrer Sant Antoni,1
Tel. 722 38 18 66 (de les 16 a les 20 h)

https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/08/Fulleto%CC%81-DIGITAL-EMBA-salt_2.pdf
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Ateneu Popular Coma Cros  

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

Grup de cant mixt, d’experimentació, per 
compartir la vivència entorn el cant, per 
passar-ho bé, per escoltar-nos. Podrem cantar 
cançons que parlin d’igualtat, canvi social, lluita, 
esperança, ecologia, d’altres mons possibles, 
i cançons que ens facin recuperar la memòria 
històrica. Entrarem en contacte amb la nostra 
veu i el nostre cos, de forma col·lectiva.
Inscripcions obertes 

Preu: 90 €

Ateneu Popular Coma Cros  

 GIMNÀSTICA DE 
 MANTENIMENT  
Del dilluns 4 d’octubre al dimecres 22 de desembre. 
Dilluns i dimecres, de 18.45 a 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 
d’altres. 
Les sessions seran online mentre les mesures 
COVID no permetin sessions presencials.
Preu: 90 €

Ateneu Popular Coma Cros  

 DANSA I MOVIMENT 
Del dimecres 6 d’octubre al 22 de desembre  
Cada dimecres de 18 a 19 h 

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,l’expressió 
individual i grupal dels moviments. Crearem un 
espai per expressar i comunicar les emocions 
a través del cos, donar lloc a nous llenguatges 
corporals...
Inscripcions obertes 

Preu: 60 €

Salt es viu, viusalt.cat
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Ateneu Popular Coma Cros  

 EL TELER OBERT 
Divendres 8 d’octubre de 18 a 22 h

Espai de trobada, de relació i de cultura de 
l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt. Més enllà de 
concerts, nits d’humor, de teatre, volem proposar 
obrir aquest bonic espai els 2n divendres de cada 
mes. Trobaràs bon ambient, posarem música i el 
que faci falta. Si estàs interessat en col·laborar, 
ja sigui posant música, tocant, aportant un licor 
cassolà i únic, voler venir a fer barra... el que 
sigui! no dubtis a contactar amb l’Ateneu.
Activitat gratuïta 

Ateneu Popular Coma Cros  

 DANSA AÈRIA 
Del dilluns 4 d’octubre al 22 de desembre  
Cada dilluns i dimecres de 19 a 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 

Preu: 120 €

Ateneu Popular Coma Cros  

 CONCERT LAS AMIGAS DE 
 YOLI 
Dissabte 23 d’octubre a les 22 h

Las Amigas de Yoli son la unió de Muna 
Maklouf, Ana G. Aupi i Mònica Guiteras. La seva 
proposta balla entre la cançó d’autor, la poesia 
i el rap feminista, bevent de la música d’arrel 
llatinoamericana així com de la cançó protesta. 
Preu: 5 €
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Ateneu Popular Coma Cros  

 HIPOPRESSIUS.
 FISIOTERÀPIA 
 HIPOPRESSIVA 
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 

Preu: 115 €

Ateneu Popular Coma Cros  

 HERBES I REMEIS BÀSICS 
 PER PREPARAR-NOS PER 
 L’HIVERN 
Dissabte 16 d’octubre de 10 a 12 h                                                                                 

En aquesta sessió coneixerem les millors herbes 
per preparar-nos pel fred i per tenir un bon 
equilibri del sistema immune. Aprendrem com 
utilitzar les herbes i a preparar remeis bàsics per 
tenir una bona farmaciola natural.
Preu: 7 €

Ateneu Popular Coma Cros  

 IOGA (LIYENGAR) 
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 

Preu: 80 € (1 dia)  160 € (2 dies)

Salt es viu, viusalt.cat
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Ateneu Popular Coma Cros  

 TALLER DE COMPOSTATGE 
Dissabte 23 d’octubre de 10  a 12 h (sortida a les 
9.45 h del Teler per anar a l’hort de l’Ateneu).

El sòl és la base de qualsevol activitat agrícola, 
i tanmateix, acostuma a ser oblidat. Un sòl ben 
manejat té la capacitat per fer més productiu el 
nostre tros, evitar l’erosió, retenir millor l’aigua (per 
tant, regar menys), evitar malalties i també ajudar a 
retenir CO2, lluitant contra el canvi climàtic. Una de 
les claus és la fertilització, i per això aprendrem a fer 
compost ric en carboni, barat i senzill, que ajudi a fer 
el nostre sòl sa, estructurat i productiu.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Ateneu Popular Coma Cros  

 NIT DE LA IGUANA 
Divendres 15 d’octubre a les 21.30 h                                                                                 

Cicle de cinema sobre la temàtica  «estimar 
sense complexos». Es projectaran 3 pel·lícules 
d’octubre a desembre ,1 divendres al mes. El 
títol de la pel·lícula es coneix el mateix dia de la 
projecció
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Ateneu Popular Coma Cros  

 TALLER DE COSTURA 
Dilluns 4, 11, 18 i 25 d’octubre, de 17 a 20 h

Nou projecte Ateneu: Taller d’intercanvi de 
coneixament de costura. Espai de trobada 
entre persones que saben cosir i persones que 
volen aprendre’n. Trobaràs màquines, eines 
i material per desenvolupar qualsevol petit 
projecte, ja sigui de reparació o de creació i 
acompanyament mutu. Si t’interessa el món 
de la costura, vols aprendre’n o ensenyar i 
acompanyar aquest és el teu lloc!
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria



ATENEU POPULAR COMA CROSAGENDA · OCTUBRE 2021

14

Ateneu Popular Coma Cros  

 ESTOVALLES BLANQUES 
Dijous 25 d’octubre a les 11 h

El grup de lectura estovalles blanques és un espai 
obert a tothom, on no cal apuntar-s’hi ni assistir 
a totes les sessions. Només cal haver llegit el llibre 
del mes i voler compartir amb la resta de lectors 
del grup les reflexions de la pròpia lectura. Tretze 
propostes de lectura per ser compartides un cop 
llegides. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Ateneu Popular Coma Cros  

 TERTÚLIES DE CÒMIC, 
 NOVEL·LA GRÀFICA I 
 IL·LUSTRACIÓ 
Dijous 28 d’octubre de les 19 a les 20.30 h                                                                                 

Comentarem les nostres lectures, compartint 
allò que ens transmeten des del guió, el dibuix 
o l es emocions. Les Tertúlies es construeixen 
amb la participació de tothom i amb l a filosofia 
de l ’acció comunitària pròpia de l’Ateneu de l 
a Coma Cros. Els interessos de tothom hi tenen 
cabuda; sigueu benvinguts i benvingudes!
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria
Salt es viu, viusalt.cat



ESPAI

MUNICIPAL

D’OCUPACIÓ

Tel. 972 40 52 95   |  formacioemo@salt.cat
https://emo.viladesalt.cat/calendari/

Carrer Major, 164

https://emo.viladesalt.cat/calendari/ 
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Aula de l’EMO (c. Pius XII)   

 EL CANVI PROFESSIONAL: 
 ATREVEIX-TE A EXPLORAR 
 LES TEVES POTENCIALS  
Dimarts 19 d’octubre, de 10 a 12 h

Sessió adreçada a persones en recerca activa 
d’ocupació que volen canviar el seu objectiu 
professional, o no el tenen encara definit. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a través de Formació en Xarxa
 i a l’EMO

Aula de l’EMO (c. Pius XII)      

 PLANIFICA I ORGANITZA 
 LA TEVA RECERCA DE 
 FEINA  
Dimarts 5 d’octubre, de 10 a 12 h

L’ organització del temps és un element 
indispensable per a optimitzar el procés de 
recerca de feina. En aquesta formació es 
proporcionaran eines i recursos personals per 
facilitar la gestió del temps i la planificació 
de tasques.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a través de Formació en Xarxa

i a l’EMO

Aula de l’EMO (c. Pius XII)   

 TALLER SECTORIAL: 
 TREBALLA AL SECTOR 
 SANITARI 
Dimecres 20 d’octubre, de 10 a 12 h

Activitat que pretén que els usuaris/es coneguin 
quines són les professions relacionades amb 
l’àmbit sanitari a comarques gironines i quines 
són les més demandades. Quin requisits es 
necessiten per accedir a aquestes ocupacions.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a través de Formació en Xarxa
 i a l’EMO

ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ · EMO
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Aula de l’EMO (c. Pius XII)      

 QUÈ HAIG DE SABER 
 PER TREBALLAR A 
 L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  
Dimecres 13 d’octubre, de 10 a 12 h

Activitat on es parlarà dels requisits d’accés 
a la funció pública, així com el procediment 
selectiu que cal seguir i la tipologia de feines 
que s’hi poden dur a terme.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria a través de Formació en Xarxa
 i a l’EMO

ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ · EMOAGENDA · OCTUBRE 2021

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. 



BIBLIOTEQUES
BIBLIOTECA 

D’EN MASSAGRAN
C/ Major, 204

Tel. 972 40 50 62

BIBLIOTECA 
IU BOHIGAS

C/ Sant  Antoni, 1
Tel. 972 24 03 22
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BIBLIOTEQUES

Biblioteca d’en Massagran

 MINI CLUB DE LECTURA 
 PER A INFANTS DE 7 A 10 
 ANYS 
Dilluns 4, 11 i 18 d’octubre, de 17.30 h a 18.30 h 

Cada dilluns ens trobarem al mini club per des-
cobrir els llibres que més ens agradin. Gaudirem 
de llibres-joc, àlbums il·lustrats, llibres pop up, 
llibres sense paraules, llibres formiguer, llibres 
d’artistes, còmics i descobrirem autos i contes 
imperdibles.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria 

Biblioteca d’en Massagran    

 INICI DEL CLUB DE 
 LECTURA DE 1r a 3r  
Dimecres 20 d’octubre, a les 17.30 h

Primera trobada del club de lectura de la Biblio-
teca d’en Massagran dirigit a infants de 1r a 3r de 
primària. Aquest club es reunirà un dimecres al 
mes amb noves lectures durant tot el curs escolar.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Biblioteca d’en Massagran   

 TALLER D’HISTÒRIES DE 
 PAPER JAPONESES 
Dimecres 13 i dijous 14 d’octubre, a les 17.30 h 

Taller d’escriptura i dibuix a partir de la cultura 
japonesa i el món del còmic manga. Podeu 
escollir venir els dos dies o només un.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

AGENDA · OCTUBRE 2021
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Biblioteca d’en Massagran    

 INICI DEL CLUB DE 
 LECTURA DE 4t a 6è   
Dimecres 27 d’octubre, a les 17.30 h

Primera trobada del club de lectura de la Bibliote-
ca d’en Massagran dirigit a infants de 4t  a 6è de 
primària. Aquest club es reunirà un dimecres al 
mes amb noves lectures durant tot el curs escolar.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

Biblioteca IU Bohigas    

 CLUBS DE LECTURA 
 INFANTIL I JUVENIL  
Un 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

Biblioteca IU Bohigas    

 TALLERS DE CREACIÓ DE 
 VIEDEOJOCS AMB 
 BLOXELS   
Dijous 4, 11 i 18 d’octubre, de 17.30 a 19 h

Per a nens de 9 a 12 anys.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

obligatòria

BIBLIOTEQUESAGENDA · OCTUBRE 2021



LA MIRONA

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

Els concerts són asseguts i cadascú té una localitat assignada amb 
distància entre grups de compra. 
Si voleu estar en grup durant el concert (fins a un màxim de 10 
persones), és imprescindible que feu la compra de les entrades de tot 
el grup de manera conjunta en una mateixa operació.
Si feu la compra de les entrades per separat, no serà possible que 
estigueu junts.
En el moment d’entrar a l’espectacle se us indicarà el vostre 
emplaçament.
Es recomana la compra anticipada online. En qualsevol cas, el pagament 
a taquilla haurà de ser amb targeta.

http://www.lamirona.cat
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 THE OTHER SIDE 
 Pink floyd live experience 
Divendres 1 d’octubre a les 21.30 h 

The Other Side és un grup de 8 músics, profes-
sionals de les arts visuals de Menorca, amb el 
cantant Shanti Gordi al davant, que l’any 2011 
van decidir fer possiblement una de les millors 
bandes tribut a Pink Floyd del planeta i es van 
embarcar en un projecte molt pretensiós el qual 
durant aquests 8 anys, els ha portat a recórrer 
diverses vegades la península i part d’Europa.
Anticipada: 20 € - Taquilla: 24 € 

 SMOKING STONES +TRIWE 
Dissabte 9 d’octubre a les 21.30 h 

Després de més de 25 anys d’èxits, el grup es 
troba en el millor moment de la seva carrera. 
L’èxit del seu concert està garantit. El seu reper-
tori repassa tots els grans èxits de The Rolling 
Stones i tothom que ha pogut gaudir-los en 
directe queda impressionat. És molt més que un 
homenatge musical a la banda, és la voluntat 
de fer sentir al públic que els Rolling segueixen 
sent el millor grup del món, i ho transmeten a 
la perfecció.
Anticipada: 12 € - Taquilla: 15 €

 JOAN ROVIRA 
Divendres 8 d’octubre a les 21.30 h

Joan Rovira comença una nova etapa amb nou 
disc i un espectacle explosiu. I és que el seu 
punt fort, sense dubte, és el seu directe. Ara, 
es presenta amb una gran banda consolidada i 
amb un so més contundent. Les noves cançons 
tenen un regust Rock-Mediterrani, amb 
tornades coloristes i positives. Cançons que 
transmeten alegria de viure i una exaltació de 
les coses senzilles, poden apuntar cap al ritme 
rumbero, la melodia pop o la profunditat soul, 
assimilant multitud d’influències.
Anticipada: 12 € - Taquilla: 15 € 

AGENDA · OCTUBRE 2021
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 KOKO-JEAN & THE 
 TONICS - Curtcircuit - 
 Presentació nou disc 
Dilluns 11 d’octubre a les 21.30 h  

Miss Koko-Jean, l’admirada i descarada cantant 
de soul reconeguda pels seus deu anys de carre-
ra amb The Excitements, torna amb munició 
nova. Koko Jean & The Tonics s’han desempa-
llegat de totes les etiquetes musicals per un 
espectacle amb un so fresc i excitant.
Anticipada: 15 € - Taquilla: 18 € 

 BALKAN PARADISE 
 ORCHESTRA 
Dissabte 16 d’octubre a les 21.30 h  

Una posada en escena impactant, enèrgica i 
festiva.
Des de que va iniciar el seu camí a principis 
de 2015 a la ciutat de Barcelona, ha anat 
confirmant, actuació rere actuació, el seu paper 
com a formació inusual i trencadora. Integrada 
per onze instrumentistes de vent i percussió, ha 
aportat un aire fresc i alegre a el panorama de 
les fanfàrries del nostre país.
Anticipada: 12 € - Taquilla: 15 € 

 TRAMMA 
Divendres 15 d’octubre a les 21.30 h  

Amb el nom artístic de TRAMMA i només 
19 anys, la Marta Romeu ja s’ha fet un lloc a 
l’escena urbana gironina!
Des de ben petita va descobrir que la seva 
passió era la música. Amb tan sols tres anys, ja 
cantava i feia classes de piano, de llenguatge 
musical i va començar a tocar la guitarra. Als 
nou anys, ja composava les seves pròpies can-
çons. Es mou amb naturalitat per diversos estils 
com el Hip Hop, R&B, el Dance Hall i el Reggae.
Anticipada: 8 € - Taquilla: 10 € 

AGENDA · OCTUBRE 2021
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 M CLAN - Duo Acústic 
Divendres 22 d’octubre a les 21.30 h   

M Clan 2021 duo acústic, Carlos Tarque i 
Ricardo Ruipérez es presenten tot sols en una 
gira íntima. Sense la companyia de la seva 
habitual banda, repassaran temes seleccionats 
de tot el seu repertori en format acústic. Una 
ocasió especial, i una situació excepcional, per a 
escoltar els seus clàssics reinterpretats amb un 
matís diferent.
Anticipada: 22 € - Taquilla: 25 € 

 ANDREW STRONG 
“THE COMMITMENTS” 30 
ANIVERSARI – BMF21 
Dissabte 23 d’octubre a les 22.00 h  

La banda sonora de The Commitments va rebre 
l’aclamació de la crítica, venent més de 12 mili-
ons de còpies  i essent nominada als Grammy.
Andrew Strong va néixer al Dublín de 1973. 
Ara, coincidint amb el 30 aniversari de la pel·lí-
cula, Andrew Strong torna a rememorar el mític 
repertori del film, acompanyat d’una potent 
banda formada per alguns dels millors músics 
del nostre país.
Anticipada: 22 € 

AGENDA · OCTUBRE 2021
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Fàbrica Jove
C/ Manuel de Falla, 46
Tel. 972 24 65 76 
fabricajove@saltjove.cat

Satèl·lit Jove
C/ Doctor Ferran, 21 bx.
Tel. 972 40 50 07  
info@saltjove.cat

Estació Jove
Pg. Països Catalans s/n 
(davant nº56)
Tel. 972 40 50 07
662 53 38 37
info@saltjove.cat

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 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.

 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 

 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.

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.

 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.
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 TOT L’ANY 
 A L’ESTACIÓ JOVE 
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 LA FÀBRICA JOVE, ESPAI JOVE DE 
 LLEURE EDUCATIU_TARDES 
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. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
- 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.

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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 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%. 
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.

Contacte: referentsocupacio@salt.cat

972 24 91 91 ext.1288/2326 - 639 35 47 89 

 EL SURO_MOSTRA D’ART JUVENIL 
Un espai a la teva disposició perquè els 
joves tingueu l’oportunitat de promocionar-
vos i exposar les vostres obres artístiques 
mensualment (fotografia, dibuix, art digital, 
etc.).

 TOT L’ANY 
 A LA FÀBRICA JOVE 

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 .
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les vacances de Nadal, Setmana Santa i d’estiu 
(agost). També es realitza un segon curs, el 
Premonis Plus per a donar continuïtat a la 
formació i experiències vivencials a Salt.  

 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, 

 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 
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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.
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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’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 

 ASSOCIACIÓ ALGARABIA 
a/e: asc.culturalalgarabia@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
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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
 
 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

 ESGLÉSIA SANT JAUME 
Carrer d’ Enric Granados, 8

 ESCOLA LES ARRELS 
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, nº 1
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 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 

  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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Vols  aparèixer a

l’agenda d’activitats?
Contacta’ns

Carrer Major, 164 · Tel. 972 24 91 91

A/e: promociodelaciutat@salt.cat


