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Degut a la crisi sanitària derivada de 
la COVID-19, totes les activitats pre-
sentades 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 equipa-
ments. 

IMATGE DE PORTADA:

Vista del carrer Major des 
del Veïnat en direcció oest (1960) 
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MAIG 2022 ACTIVITATS DIVERSES

ACTIVITATS AL 
BARRI 
Dijous 5 de maig de les 19 a les 
21 h

Actuacions de diferents activi-
tats com Zumba, Ball en línia i 
Sevillanes.

Activitat gratuïta
a/e: uniofemsalt@gmail.cat 
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Parc de la Maçana

Salt es viu, viuSalt.cat

EUROPEAN CLEAN
UP DAY! NETEGEM EL 
NOSTRE ENTORN!
Diumenge 8 de maig a les 9 h 

Recollim la brossa del circuit sa-
ludable més proper al barri de La 
Maçana. Activitat gratuïta i ober-
ta a tothom que vulgui col·labo-
rar, és necessari portar guants i 
calçat còmode

Tel. 609 74 34 96 · 692 62 62 38
a/e: aa.vv.lamassanadesalt@gmail.com

Passeig Josep Tarradellas  

JUGUEM? ALS PATIS I 
A LES PLACES
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 diri-
git a infants i joves. Es realitza en 
diferents places del municipi,  
on es proposen i dinamitzen jocs 
tenint en compte les mesures 
d’higiene i l’ús de la mascareta.
+ Places: pl. Llibertat, pl. Mercat, 
pl.Catalunya (en diferents dies)
+ Espai Som Salt: dilluns i diven-
dres 
+ Espai La Farga: divendres
a/e: juguem@salt.cat 

Places i patis de Salt



03Salt es viu, viuSalt.cat

MAIG 2022ACTIVITATS DIVERSES

ACTIVITATS AL 
BARRI 
Dijous 19 de maig de les 19 a les 
21 h

Actuacions de diferents activi-
tats com Zumba, Ball en línia i 
Sevillanes.

Activitat gratuïta
Federació Unió d’Empresaris
a/e: uniofemsalt@gmail.cat 

Passeig Ciutat de Girona

NITS DE PRIMAVERA,
CONCERT D’ANIMA 
NEGRA 
(BLUES, FUNK,ROCK)

Dijous 19 de maig a les 20.30 h 

Música en directe, bon ambient i 
bon menjar! 
Tel. 972 40 21 68

Can Serrallonga  

3R CONCURS DE 
POESIA DEL BARRI 
DELS ESCRIPTORS
Fins el 15 de maig

Sigues poeta per un dia i presenta 
la teva proposta. Entrega de pre-
mis 4 de juny, durant la Fira del 
Llibre.
- El poema ha d’ocupar com a 
molt un full DIN-4, amb lletra arial 
de cos 12. 
- Temàtica lliure, en català.
- Edat: a partir de 19 anys. 
- Darrera del full caldrà que hi sur-
ti: nom i cognom, adreça postal o 
adreça electrònica, telèfon.
- Lloc d’entrega: a la bústia del 
c. Pere Coll i Guitó nº 6 – B, a la 
Biblioteca lu Bohigas, Casal de 
Jubilats les Bernardes, Centre de 
recursos de la Gent Gran o a Pro-
moció de la Ciutat.
a/e: barriescriptors@gmail.com

Passeig Països Catalans 
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MAIG 2022 ACTIVITATS DIVERSES

TROBADA 
D’ENTITATS DE SALT
Diumenge 22 de maig de les 10 a 
les 14 h

Espai de trobada entre diverses 
entitats que conformen el teixit 
associatiu del municipi. 

Hi haurà espais de mostra de les 
activitats que fan les activitats. 
Xerrades específiques per a 
incentivar la participació ciuta-
dana als actes que organitzen 
les entitats.
Activitat gratuïta 
a/e: festes@salt.cat
Tel. 972 49 91 91 ext. 1318 

Parc de la Maçana

EL PROCÉS CREATIU
Dimarts 24 de maig a les 19.30 h 

Vine a la trobada del procés 
creatiu amb l’Àlex Nogués. 
A viure i escriure. En què s’as-
semblen un ou i una castanya
Activitat gratuïta 
a/e: bellesarts@salt.cat 

Escola Municipal de Belles Arts

PORTES OBERTES AL 
CENTRE «KIDS & US»
Dissabte 21 de maig de  les 10 a 
a les 13 h

Vine a conèixer la nostra meto-
dologia per aprendre anglès a 
partir d’un any. Podràs conèixer 
el nostre mètode d’ensenya-
ment, veure els materials i les 
aules. A més, tindràs tota la 
informació per al proper curs.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria
c/ Francesc Macià, 61
a/e: salt@kidsandus.cat 
Tel. 872 02 51 67 

Kids&Us Salt
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MAIG 2022ACTIVITATS DIVERSES

FESTIVAL 
AMBULANT
Divendres 27 maig a les 17.30 h

Festival cultural familiar amb 
activitats escèniques, musicals i 
tallers.
Activitat gratuïta 
Tel. 972 24 91 91
www.viladesalt.cat 

Plaça Catalunya

COMPETICIÓ DE 
BASE  5, 6, 7 i 8 – 
GIMNÀSTICA 
RÍTMICA
Dissabte 28 de maig de 9 a 21 h i 
diumenge 29 de maig de 9 a 18 h

Competició nivell base de gim-
nastes federades que participin 
en un club de Catalunya.
Preu: 8 € entrada 
Tel. 972 23 32 39 

Escola Municipal de Belles Arts

NITS DE PRIMAVERA: 
CONCERT DE 
DEMONS SWEET 
(COVERS DE ROCK-POP)

Dijous 26 de maig a les 20.30 h 

Música en directe, bon ambient i 
bon menjar! 
Tel. 972 40 21 68

Can Serrallonga



CASAL
CÍVIC LES
BERNARDES
Carrer de la Diputació, 2 
Tel. 972 23 26 63
cc.salt@gencat.cat



QUÈ ÉS EL 
VOLUNTARIAT?
Dimarts 17 de maig de les 11 a les 
12.30 h

Sessió informativa del Punt de 
Suport al Voluntariat de Salt, on 
s’informarà dels objectius, els 
diferents àmbits de participació, 
i la visió positiva de tot allò que 
obtenim en fer una acció vo-
luntària a través d’experiències i 
opinions. 
Activitat gratuïta 

a/e: etarres@vincle.org
Tel. 689 92 62 50  

PLANTES REMEIERES
Cada dilluns, del 2 al 30 de 
maig, de les 16.30 a les 20.30 h. 

Coneixem les propietats de les 
plantes silvestres del nostre en-
torn per fomentar els seus usos 
medicinals i culinaris.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria 

CINEFÒRUM 
Dimecres 11 de maig a les 16 h 

Projecte de la pel·licula «El sr. 
Henri comparte piso» i debat 
posterior. 
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

MAIG 2022 CASAL CÍVIC LES BERNARDES
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CANÇONS DE 
TAVERNA 
Cada dimecres, del 4 al 25 de 
maig, de les 10.15 a les 11.45 h

Vine a cantar en grup, amb 
l’acompanyament de l’acordió 
d’en Nasi.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

FUNCIONAMENT DEL 
TELÈFON  MÒBIL
Cada dijous, del 5 al 26 de maig, 
de les 10.15 a les 11.45 h

Activitat intergeneracional.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

GIMNÀSTICA DOLÇA
Cada dimarts i dijous, del 3 al 27 
de maig, de les 16 a  les 17 h 

Exercicis d’estiraments, coordi-
nació i equilibri. Obert a tothom.
Inscripció prèvia obligatòria al 
Tel. 646713717 (Glòria) o al 
Tel. 659398677 (Isa)

Preu (si és el cas):  
Associats/des: 15€/mes  i 
no associats/des: 18€/mes

CASAL CÍVIC LES BERNARDES MAIG 2022
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SEVILLANES
Cada divendres, del 6 al 27  de 
maig, de les 10 a les 11 h

Aprèn a ballar sevillanes amb la 
Mònica Avilés. 
Preu: 20 €/trimestre - sòcia
 i 23 €/trimestre - no sòcia 

BALL DEL DISSABTE
Dissabte 7 i 21 de maig, de les 16 
a les 20 h

Ball amb música en directe, 
quinzenalment, amb en «Pinxo» i 
en «Toni Puigvert».
Preu: 3 € socis / 3.50 € no socis 

CONVERSES EN 
CATALÀ
Cada dijous, del 5 al 26 de maig, 
de les 10.15 a les 11.15 h

Espai de tertúlia i debat, per 
posar en pràctica la llengua 
catalana.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

SARDANES
Cada dimarts, del 3 al 31 de 
maig, de les 10.30 a les 12 h

Activitat intergeneracional per 
aprendre a ballar la dansa tradi-
cional catalana.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria
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CENTRE 
RECURSOS
DE LA GENT
GRAN
Plaça de la Vila s/n · Tel. 972 01 16 55
a/e: plagentgran@salt.cat



TALLER DE COMPTE-
TÈNCIES DIGITALS – 
FOTOGRAFIA 
Dijous 12 de maig de les 9 a les 12 h

Taller de fotografia adreçat a 
usuaris que vulguin aprofundir 
en l’àmbit de la fotografia amb 
el mòbil. Aprendre a fer servir la 
càmera del mòbil, editar foto-
grafies i penjar-les a les xarxes 
socials.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o 
presencial

Centre Recursos de la Gent Gran

MAIG 2022CENTRE RECURSOS DE LA GENT GRAN
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ESPAI COSTURA
Cada dilluns, del 2 al 30 de 
maig, de les 16 a les 17.45 h 

Espai autogestionat per les 
mateixes persones participants. 
Taller d’aprenentatge de costura 
i altres on es posa en comú el 
coneixement de cada una i es 
comparteix el saber. 

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3€ trimestre

Centre Recursos de la Gent Gran

TALLER QU GONG
Cada dimarts, del 3 al 31 de 
maig, de les 9 a les 10 h o de les 
10.15 a les 11.15 h 

A les sessions de Qi Gong es re-
alitzen exercicis de consciència 
corporal i energètica, respiració 
conscient, meditació estàtica 
i meditació dinàmica o movi-
ment/desplaçament.

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3 € / trimestre

Centre Recursos de la Gent Gran



CENTRE RECURSOS DE LA GENT GRANMAIG 2022

TALLER DE MEMÒRIA
Cada dimecres, del 4 al 25 de 
maig, de les 10 a les 11 h 

Es realitzen diferents exercicis 
per millorar el funcionament de 
la capacitat cognitiva.

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3 € / trimestre

Centre Recursos de la Gent Gran

TALLER TALLER DE 
TEATRE
Cada dimecres, del 4 al 25 de 
maig, de les 17.30 a les 19 h 

Taller on es segueixen diferents 
guions d’obres per tal d’inter-
pretar. Adreçat a potenciar la 
creativitat i la espontaneïtat i 
desenvolupar la imaginació.

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3 € / trimestre

Centre Recursos de la Gent Gran
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Centre Recursos de la Gent Gran

CURS 
D’INFORMÀTICA PER 
A GENT GRAN
Cada dimarts, del 3 al 24 de 
maig, de les 11.30 a les 13 h

Es tracta d’una col·laboració 
entre el Centre de Recursos i 
l’Institut Salvador Espriu per 
oferir a la gent gran un curs 
d’informàtica. Els alumnes de 1r 
cicle d’informàtica ensenyaran 
a gestionar fotografies, mesures 
de seguretat pel mòbil, utilitzar 
les xarxes socials des del mòbil 
i l’ordinador (Facebook, correu, 
Skype), consultar el temps, 
demanar hora al metge, d’entre 
altres.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o 
presencial



MAIG 2022CENTRE RECURSOS DE LA GENT GRAN
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Centre Recursos de la Gent Gran

MOVIMENT VITAL
EXPRESSIU
Cada dijous, del 5 al 26 de maig, 
de les 9 a les 10 h o de les 10.15 a 
les 11.15 h

Explorarem el moviment per 
recuperar flexibilitat i reactivar 
la mobilitat a través de la músi-
ca, d’estiraments, del moviment 
lliure i la dansa. Un espai on 
connectar amb l’alegria, la vitali-
tat i el benestar. 

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3 € / trimestre

TALLER ARTÍSTIC
Cada dijous, del 5 al 26 de maig, 
de les 16 a les 18 h 

Adreçat a potenciar la creativi-
tat mitjançant diferents materi-
als i manualitats originals.

Activitat amb inscripció 
prèvia obligatòria, per telèfon o
presencial

Preu: 3 € / trimestre

Centre Recursos de la Gent Gran



ESPAI 
MUNICIPAL 
D’OCUPACIÓ
C. Major, 164 
Tel. 972 40 52 95
formacioemo@salt.cat
https://emo.viladesalt.cat/calendari 



ESPAI XARXA
Divendres 6, 13, 20 i 27 de maig, 
de les 10 a les 12 h 

Sèrie de quatre sessions on es 
facilitaran eines pràctiques per 
a la gestió emocional dels/les  
assistents/es  i el seu auto conei-
xement. També es fomentaran 
els hàbits saludables per posar 
en pràctica durant les èpoques 
de recerca de feina.

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

TREBALLA A L’ESTIU 
Dijous 5 de maig de les 10 a les 
12 h

Sessió on s’informarà sobre les 
sortides laborals més destaca-
des de la temporada d’estiu i 
els recursos més específics per 
accedir-hi.

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

QUI SÓC I CAP A ON
VAIG? AUTOCONEI-
XEMENT I OBJECTIU
LABORAL

Dimecres 11 de maig de les 10 a 
les 12 h  

Sessió on s’oferiran eines per 
treballar l’autoconeixement i 
l’objectiu professional. Es plan-
tejaran aspectes com: qui som, 
que volem i que necessitem per 
aconseguir les nostres fites.

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

Aula 8 i 16 Edifici Coma Cros Aula Emo (C.Pius XII, 4) Aula EMO (c. Pius XII, 4) 
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CAIXA DE 
COMPETÈNCIES

Dijous 12 de maig de les 10 a les 
14 h  

Sessió on es posaran en pràctica 
les habilitats i destreses més de-
mandades en el mercat laboral 
per tal d’optimitzar la seva apli-
cació en entorns professionals 
reals.

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

8 CONSELLS PER 
ORGANITZAR LA 
TEVA RECERCA DE 
FEINA 

Dijous 19 de maig de les 10 a les 
12 h  

Tècniques i trucs per organitzar 
les accions a realitzar durant 
el procés de recerca de feina, 
que permeten als/les assistents/
es optimitzar temps i recursos. 
Incorporació de noves metodo-
logies de planificació i organit-
zació.

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

Aula EMO (c. Pius XII, 4)  Aula EMO (c. Pius XII, 4) 
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TRAMITACIÓ 
DIGITAL BÀSICA: 
TALLER PRÀCTIC

Dijous 26 de maig de les 10 a les 
13 h

Sessió on els/les assistents 
aprendran a autogestionar els 
principals tràmits digitals relacio-
nats amb l’administració pública

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

Aula EMO (c. Pius XII, 4)  

ESPAI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ (EMO) MAIG 2022



POSA’T A PROVA! 
PSICOTÈCNICS

Dimarts 31 de maig de les 10 a les 
12 h

Sessió on els/les assistents po-
dran conèixer les proves psico-
tècniques, saber en què con-
sisteixen i practicar fent alguns 
exercicis. 

Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

Aula Edifici Coma Cros 
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FACTORIA
CULTURAL
COMA CROS

VIVER D’EMPRESES

MUSEU DE L’AIGUA

ATENEU POPULAR

C. Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91  ·  a/e: comacros@salt.cat

Tel. 972 24 91 70  ·  a/e: elviver@salt.cat

Tel. 972 24 91 70  ·  a/e: museu@salt.cat 

Tel. 722 38 18 66  ·  a/e: info@ateneucomacros.cat 



EXPOSICIÓ TEMPO-
RAL «1939. MEMÒRIA 
DE LA RETIRADA» 
Del dijous 5 al divendres 20 de 
maig

Exposició temporal sobre la 
migració causada per la Guerra 
Civil espanyola. 

Presentació de la mostra a 
càrrec d’Enric Pujol, director del 
MUME el 5 de maig a les 18.30 h

Cloenda de la mostra a càrrec 
de Joan Vergés, director de la 
Càtedra Ferreter Mora de la Uni-
versitat de Girona, el 19 de maig 
a les 18.30h
a/e: museu@salt.cat 

Museu de l’Aigua 

MAIG 2022FACTORIA CULTURAL COMA CROS
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LA NIT DE LA IGUANA 
Divendres 20 de maig a les 20.45h

A partir de projeccions de 
pel·lícules d’alt nivell de qualitat 
i contingut, La nit de la Iguana 
pretén, a través de cicles temà-
tics, plantejar-nos el perquè de 
tot plegat. Trencarem esque-
mes. No anunciarem mai el film 
que es projectarà.
Activitat gratuïta 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 

TERTÚLIES DE CÒMIC,
 NOVEL·LA GRÀFICA I 
IL·LUSTRACIÓ 
Dijous 26 de maig de les 19 a les 
20.30 h  

Punt de trobada on comentem 
les nostres lectures, compartint 
allò que ens transmeten des del 
guió, el dibuix o les emocions. 
Els interessos de tothom hi te-
nen cabuda; sigueu benvinguts 
i benvingudes! 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 
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FOLKESTOLTES 
Cap de setmana del 27 al 29 de 
maig, en diferents horarisº

Tallers d’iniciació al ball Folk..
Activitat gratuïta amb inscirpció 
prèvia obligatòria a 
www.qrambla.cat

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

El Teler · Ateneu Popular Coma Cros

CINEXIC - CIRCUIT 
DE CINEMA INFAN-
TIL EN CATALÀ 
Dissabte 28 de maig a les 12 h   

Projecció de la pel·lícula La meva 
setmana extraordinària amb la 
Tess (a partir de 8 anys). 

En Sam és un nen d’11 anys que 
està de vacances d’estiu amb la 
seva família. Al llarg de la setma-
na coneixerà a la Tess, una nena 
aventurera i misteriosa que el 
farà reflexionar sobre el valor de 
l’amistat i la família

Reserva d’entrades al web
www.cinexic.cat

Auditori Factoria Cultural Coma Cros 

CANÇO DE TAVERNA
Dimarts 31 de maig a les 20 h

Cantada oberta a tothom per 
cantar cançons dels països ca-
talans de tots els estils: havane-
res, cuplets, sardanes, cançons 
tradicionals, humorístiques, de 
beure, “nova cançó”, cançons de 
grups actuals, etc... 
Preu: taquilla inversa 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

El Teler · Ateneu Popular Coma Cros
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SORTIDA AMB 
TÀNDEMS
Cada dimecres a les 9 h 

Sortida per a persones invidents 
amb tàndem i ciclistes individuals.  
Activitat gratuïta 

Tel. 650 64 05 57  
a/e: info@moutenbici.org  

El Teler - Ateneu Popular Coma Cros 

TALLER DE COSTURA
Tots les dilluns de les 17 a les 20 h  

Taller d’intercanvi de conei-
xement de costura. 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 cos-
tura, vols aprendre’n o ensenyar 
i acompanyar aquest és el teu 
lloc! 
Activitat gratuïta 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

El Teler · Ateneu Popular Coma Cros

TALLER DE BICI 
COMUNITARI 
“COMUCLETA” 
Cada dimarts de les    
17 a les 20 h, a la Sala de Tallers   

Seguim amb el taller bici on 
tu mateixa pots reparar. Tenim 
eines, espai i material reutilitzat. 

Tu vine, aprèn i/o ensenya me-
cànica ciclista, cada dimarts a la 
tarda. 

Activitat autogestionada i gratu-
ïta. Joves i grans ens embrutem 
les mans! 
Activitat gratuïta 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 
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DELE A2
Cada dimarts i dijous, del 12 de 
maig al 28 de juny, de les 18 a les 
20 h

Formació especialitzada en el 
desenvolupament de les habi-
litats necessàries per a la supe-
ració de l’examen d’espanyol 
DELE A2 per a sol·licitants de 
la nacionalitat espanyola. Per a 
majors de 18 anys. Inscripcions 
prensencials de dilluns a diven-
dres de 16 a 20 h. I dimecres de 
10 a 14 h.
Preu: 56 € 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 

TEATRE PER A JOVES
Cada divendres de les 19 a les 
21 h  

Obrim un espai de creació es-
cènica per a joves on aprendre 
i investigar diferents disciplines 
teatrals. Un espai on explorar la 
creativitat en col·lectiu, jugar i 
aprendre a treballar en grup. Po-
sarem en relleu les motivacions, 
necessitats i sabers de les per-
sones participants, així com les 
seves experiències i vivències, 
amb la voluntat de generar un 
col·lectiu de creadors escènics.

Per a joves nascuts entre el 
2005 i el 2007. 
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros

HIPOPRESSIUS. 
FISIOTERÀPIA 
HIPOPRESSIVA
Dimarts i dijous, del 19 d’abril al 21 
de juny, de les 9.30 a les 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 
Preu a concretar 

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 

MAIG 2022 FACTORIA CULTURAL COMA CROS
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GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Dimarts i dijous, del 19 d’abril 
al 21 de juny, de les 18.30 a les 
19.30 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
Preu a concretar  

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat

Ateneu Popular Coma Cros 

IOGA IYENGAR
Dilluns (intermig) i dimecres 
(iniciació), del 20 d’abril al 22 de 
juny, de les 20 a les 21.30 h  

El Ioga Iyengar emfatitza la pràc-
tica postural (Asana) i les pràcti-
ques respiratòries (Pranayama). 
Considera que el cos és el 
principal suport per a qualsevol 
evolució personal. El Ioga enfor-
teix i vigoritza la teva salut física, 
a la vegada que calma i pacifica 
els estats mentals. 
Preu a concretar  

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros

DANSA AÈRIA
Cada dilluns, del 25 d’abril al 22 
de juny, de les 19 a les 20.30 h   

Vine a desafiar la llei de la gra-
vetat. 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 dis-
ciplina on s’utilitza corda i arnés 
per a ballar amb la paret com a 
suport.
Preu a concretar  

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros 
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COR FEMINISTA
Cada dimecres, del 20 d’abril al 
20 de juny, de les 18.30 a les 20 h

El Cor Feminista és un grup de 
cant mixt, d’experimentació, 
per compartir la vivència entorn 
el cant, per passar-ho bé, per 
escoltar-nos. On puguem cantar 
cançons que parlin d’igualtat, 
de canvi social, de lluita, d’espe-
rança, d’ecologia, d’altres mons 
possibles, i cantar cançons que 
ens facin recuperar la memòria 
històrica. Treballarem la tècnica, 
la respiració, els arranjaments 
vocals, etc.
Preu a concretar  

Tel. 722 38 18 66 
a/e: info@ateneucomacros.cat 

Ateneu Popular Coma Cros

MAIG 2022 FACTORIA CULTURAL COMA CROS



BIBLIOTEQUES
IU BOHIGAS

MASSAGRAN

C. Sant Antoni, 1 · Tel. 972 24 03 22

C. Major, 204 · Tel. 972 40 50 62



MAIG 2022BIBLIOTECA IU BOHIGAS
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CLUB DE LECTURA 
INFANTIL 2

Dimarts 10 de maig a les 17.30 h                                                                                               

Trobada del club infantil per 
comentar l’obra Jefferson, de 
Jean-Claude Mourlevat.

Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

CLUB DE LECTURA 
D’ADULTS - MATINS

Dijous 12 de maig a les 12 h  

Trobada del club de lectura 
d’adults per comentar l’obra 
Short Cuts de Raymond Carver.

Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

Biblioteca Iu Bohigas Biblioteca Iu Bohigas 

CLUB DE LECTURA 
D’ADULTS - TARDES

Dijous 12 de maig a les 19 h  

Trobada del club  d’adults per 
comentar l’obra L’Oreneta de 
Guillem Clua.

Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

Biblioteca Iu Bohigas



CLUB DE LECTURA 
INFANTIL 1

Dimarts 24 de maig a les 17.30 h                                                                                               

Trobada del club infantil per 
comentar l’obra Las Hadas de 
Cottingley, Sender

Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

TALLERS 
D’ESCRIPTURA

Dies 4, 5, 6, 10, 11 i 12 de maig a 
les 17.30 h

Taller d’escriptura de contes 
per preparar la Festa del Llibre 
Gegant (21 de maig). Els infants 
poden venir a la Biblioteca a es-
criure el conte sols, o bé poden 
començar l’escriptura a partir de 
la realització d’un dels tallers que 
ofereix la Biblioteca. A càrrec 
d’Albert Quintana i l’equip de la 
Biblioteca.

Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia obligatòria

24a FESTA DEL 
LLIBRE GEGANT 

Dissabte 21 de maig de les 10 a 
les 13 h   

A la Festa del Llibre Gegant s’hi 
combina el procés d’escriptu-
ra i la il·lustració de contes. Els 
il·lustradors posaran imatge als 
contes en directe que han escrit 
els infants. A més a més, hi hau-
rà música amb la Banda del Rec 
i els gegants i capgrossos de 
l’escola La Farga.

Activitat gratuïta

Biblioteca Iu Bohigas Biblioteca d’en Massagran Biblioteca d’en Massagran

MAIG 2022 BIBLIOTECA IU BOHIGAS
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LA MIRONA
C.Amnistia Internacional, s/n
Tel. 972 23 23 75
www.lamirona.cat



KEZZABE – OSCAR
 LEIVA – JUAN 
CARLOS ALEMAN
Anticipada: 25 € · Taquilla: 35 €

TROPA DO CARALLO 
+ BOIKOT 
Anticipada: 20 € · Taquilla: 23 €

JULEN
Anticipada: 12 €  · Taquilla: 15 €

CEPEDA
Anticipada: 25 €

KETEKALLES 
Anticipada: 12 € · Taquilla: 15 €

MAIG 2022 LA MIRONA
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Diumenge 1 de maig a les 14.30 h Divendres 6 de maig a les 22 h

Divendres 27 de maig a les 23 h Dissabte 28 de maig a les 22.30 hDivendres 20 de maig a les 22.30 h

FLORIDA
Anticipada: 6 € · Taquilla: 8 €

Divendres 13 de maig a les 22.30 h

Salt es viu, viuSalt.cat



TEATRE

TEATRE DE SALT

EL CANAL

Pl. Sant Jaume, 6 · Tel. 972 40 20 04
www.teatredesalt.net

Plaça de can Patrac, 1 · Tel. 972 23 16 81
www.comacros.cat/el-canal/
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MAIG 2022 TEATRE DE SALT

«LES AVENTURES
 DEL LLEÓ 
VERGONYÓS» DEL 
POT PETIT

Dissabte 14 i diumenge 15 de 
maig, a les 12 h i a les 16 h  

La companyia que ha transformat 
l’espectacle infantil en català arriba 
amb titelles, música en directe i 
una funció en format íntim i reduït. 
A través d’un viatge trepidant, el 
petit lleó vergonyós coneixerà 
un munt d’amics i experimentarà 
per primera vegada les emocions 
bàsiques: la por, l’alegria, la tris-
tesa, la ràbia… Uns sentiments que 
aprendrà a reconèixer, acceptar i 
compartir. 

Edat recomanada: de 2 a 5 anys.

Preu: 10 €

Teatre de Salt

«L’ORENETA» DE 
GUILLEM CLUA 

Divendres 6 de maig a les 20 h  

Amelia (Emma Vilarasau) és una 
professora de cant, ferida en el 
més profund de la seva ànima, 
a qui recorre a Ramon (Dafnis 
Balduz), un jove que vol aprendre 
a cantar L’oreneta per retre home-
natge a la seva mare, recentment 
morta, Ambdós s’endinsen en un 
diàleg ple de girs sobre la pèrdua, 
l’empatia i el que ens fa humans. 
Una obra inspirada en l’atemp-
tat contra la discoteca gai Pulse 
d’Orlando que fa aflorar les nostres 
emocions més profundes.

Preu: 28 € - 18 €

Teatre de Salt

NO SOM BRUIXES, 
SOM DONES + 
DONES AMB VEU 

Diumenge 1 de maig a les 18.30 h  

Aquest esdeveniment benèfic 
que vol recaptar fons per Càri-
tas consta de dues actuacions. 
Primerament, s’ofereix un recital 
de poemes a càrrec del grup 
del Centre de Recursos per a la 
Gent Gran. A continuació, el cor 
Mentha, un grup que fa versions 
a cappella d’una gran diversitat 
d’estils musicals, presentarà un 
repertori de cançons de la nos-
tra terra i d’arreu del món.

Teatre de Salt
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«EL REI LLEÓ»
Dissabte 28 i diumenge 29 de 
maig, a les 18 h   

Amb més de 80 persones 
a  bord de l’espectacle entre 
actrius, actors i artistes, la Coral 
Rossinyol i Alimara donen vida 
a una de les històries de traïció, 
amistat i esperança que més ha 
captivat tots els públics al llarg 
dels anys. 

Edat recomanada: a partir de 3 
anys

Preu: 9 €

Teatre de Salt

«OLIVER» 
Dissabte 21 i diumenge 22 de 
maig, a les 18 h i a les 12 h  

A partir del clàssic de Charles 
Dickens, el Cor Allegro del Con-
servatori de música de Girona, 
sota la direcció de Jorgelina 
Giordani i Pili Sanz, porten a 
l’escenari la història de l’Oliver, 
un nen orfe des del naixement 
que viu una infància plena de 
maltractaments i injustícies. La 
seva vida canvia quan arriba a 
casa de Mr. Brownlow, qui l’ajuda 
a descobrir els seus orígens.

Edat recomanada: de 6 a 15 anys.

Preu: 7 € - 10 €

Teatre de Salt



SALT JOVE

ESTACIO JOVE

FÀBRICA JOVE

SATÈL·LIT JOVE

Pg. Països Catalans s/n (davant núm. 56)
Tel. 972 40 50 07  ·  662 53 38 37
a/e: info@saltjove.cat

C. Manuel de Falla, 46
Tel. 972 24 65 76
a/e: fabricajove@saltjove.cat

C. Doctor Ferran, 21 bx
Tel. 972 40 50 07 
a/e: info@saltjove.cat



GALA YOUNG TALENT
Dissabte 7 de maig a les 18 h

Si vols passar una tarda diferent 
i veure el talent jove que hi ha al 
gironès vine a la Gala del Young 
Talent a la Mirona. Hi trobaràs mú-
sica, exposicions, dansa, especta-
cles i alguna que altra sorpresa. A 
més podràs formar part del jurat 
popular i donar el teu vot!
Activitat gratuïta  
a/e: info@saltjove.cat

La Mirona 

XERRADA. 
INDÚSTRIA 4.0
Dijous 5 de maig a les 17.30 h  

Donar a conèixer la indústria 
4.0 i la fàbrica 4.0, on s’explicarà 
cada una de les nou tecnologies 
de la indústria 4.0, projectant 
vídeos amb exemples d’em-
preses que utilitzen aquestes 
noves eines i com les apliquen. 
S’explicaran les competències 
tècniques que més es demanen 
en aquest sector, i s’identifica-
ran ocupacions i competències 
que es demanaran en un futur 
pròxim en la indústria 4.0.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria via WhatsApp al 
tel. 639 354 009  

Estació Jove de Salt

EMOCIONS A PROVA
Dimecres 18 de maig a les 18.30 h   

Sabem que el mes de maig 
és sinònim d’estrès i ansietat a 
causa de la gran concentració 
d’exàmens i per la preparació 
de la selectivitat. Aquestes 
emocions a vegades ens poden 
jugar una mala passada que ben 
segur afectarà els resultats. Per 
aquest motiu, a l’Estació jove us 
volem donar un cop de mà per 
afrontar-ho tot d’una altra ma-
nera.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria via WhatsApp al 
tel. 662 533 837

Estació Jove de Salt
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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 confi-
dencial, 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 

PUNT 
D’INFORMACIÓ 
JUVENIL 
Servei públic i gratuït per a joves 
de 12 a 30 anys

Tel. 620 20 03 60

De dilluns a divendres   
De 16 a 20 h 

- S’assessora i orienta als joves 
sobre tots els àmbits que puguin 
ser del seu interès: habitatge, 
salut, treball, lleure, estudis, viat-
ges… 

- S’expedeix el carnet internaci-
onal d’estudiant, de professor/a i 
d’alberguista

- Servei d’ordinadors amb conne-
xió gratuïta a internet.

diferents temes de salut (se-
xualitat, 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 par-
tir de 16 anys, en què es com-
bina 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 comen-
tarem.

 TOT L’ANY 
 A L’ESTACIÓ JOVE 

MAIG 2022SALT JOVE
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REFERENT EN OCUPACIÓ 
 JUVENIL_MATINS 
L’objectiu principal del programa 
és facilitar i acompanyar la tran-
sició de les persones joves des 
del sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional mitjan-
çant el treball en xarxa i trans-
versal entre els diferents disposi-
tius que treballen amb persones 
joves, per tal d’oferir els recursos 
més convenients en funció de 
les casuístiques personals i/o so-
cials 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 informa-
ció, orientació i acompanyament 
en l’àmbit formatiu/ocupacional. 

Horari: de dilluns a divendres, 
de les 8 a les 15 h

a/e: referentsocupacio@salt.cat

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

EL SURO 
MOSTRA D’ART JUVENIL 
Un espai a la teva disposició per-
què els joves tingueu l’oportuni-
tat de promocionar-vos i expo-
sar les vostres obres artístiques 
mensualment (fotografia, dibuix, 
art digital, etc.).

TOT L’ANY A LA 
FÀBRICA JOVE

A la Fàbrica Jove, s’hi desenvolu-
pen 2 programes.

1. Programa d’orientació i                        
    inserció laboral - Referent en 
   Ocupació Juvenil.(Matins) 

2. Programa de lleure educatiu 
    (Tardes) 

 LA FÀBRICA JOVE, ESPAI 
JOVE DE  LLEURE 
EDUCATIU_TARDES 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
És un servei centrat en l’edu-
cació 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 les 16 a les 17 
hores, durant tot el curs i fins a 
exhaurir les places.

Projectes/serveis  específics 
que s’hi realitzen:

 ESPAI ESTUDI  
(de les 17 a les 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 secun-
dària del municipi.

SALT JOVEMAIG 2022
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ta 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 experi-
ències 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 socioedu-
cativa.

Preu segons activitat

TOT L’ANY AL 
SATEL·LIT JOVE

Actualment s’hi desenvolupen 
les activitats següents: 

· Activitats que es programen 
des de l’àrea de joventut trimes-
tralment.

ACTIVITATS 
PROGRAMADES PELS 
MATEIXOS JOVES DE FAB 1 
I FAB 2
 (de les 18 a les 19 h)  

ESPAI OBERT. 
(de les 19 a les 20 h)  

Espai per utilitzar els diferents 
racons 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 esta-
blerts. S’utilitzen per consultar 
correu, connectar-se a les xarxes 
socials o realitzar treballs acadè-
mics. Racó taula de ping-pong 
i billar: és un racó on hi ha una 
taula de ping-pong i un billar. Es-
pai molt dinàmic i autogestionat.

ACTIVITATS DE LLEURE
 - EXPERIÈNCIES 
   I FORMACIÓ
Durant l’any es realitzen tres 
Cursos de Premonitoratge en el 
Lleure Educatiu durant les va-
cances de Nadal, Setmana San-

· Activitats d’entitats juvenils del 
municipi mitjançant la cessió 
d’espais: xerrades, cursos, reu-
nions, etc...per sol·licitar l’equi-
pament: cal fer una prereserva 
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): la XAT és un 
programa d’ inserció laboral per 
a joves d’entre 16 i 25 anys sense 
la titulació d’ESO. 
Dilluns i dijous de les 9 a les 17 h 
Dimarts i dimecres de 9 a 14 h 
Tel. 618 27 88 50
Coordinat per l’entitat del Casal 
dels Infants amb conveni amb 
l’Ajuntament. 

· Suport a l’estudi o reforç esco-
lar per estudiants de secundària 
de la Cooperativa Suara. Els 
alumnes els deriven de serveis 
socials.

MAIG 2022SALT JOVE
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EQUIPAMENTS



 AULA D’ENTORN RURAL DE 
 CAL CIGARRO 
Hortes del Marquès de Camps, s/n
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  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 
Plaça 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

EQUIPAMENTS

 ÀREA D’EDUCACIÓ 
Oficines a l’Ajuntament de Salt 
Plaça Lluís Companys, 1
Tel. 972 24 91 91     

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
 BARRI CENTRE DE SALT 
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 
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 
C. Sant Dionís, 42
Hotel d’Entitats, Despatx 1.07 i 1.09
Tel. 972 24 24 72
a/e: salt@caritasgirona.cat

 CASA DE CULTURA LES 
 BERNARDES 
C. Major, 172    Tel. 972 23 46 95

 CASAL 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
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 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  
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  
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. 972 24 91 70
a/e: elviver@salt.cat

EQUIPAMENTS

 ESCOLA D’ART PACO 
 MORGADO 
C. Francesc Macià, 63
Tel. 606 68 08 04
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
Miracles  
a/e: miliboada@gmail.com 
Tel. 687 55 99 15 

 ESGLÉSIA SANT CUGAT  
C. Llarg, 56 
Mn. Fèlix Mussoll
Tel. 972 23 46 86

 ESGLÉSIA SANT JAUME 
C. d’ Enric Granados, 8

 ESCOLA LES ARRELS 
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, 1

 ESPAI  MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
 EMO  
C. Major, 164             
Tel.972 40 52 95
a/e: formacioemo@salt.cat

 ESTACIÓ JOVE 
Pg. Països Catalans, s/n 
Tel. 972 40 50 07
a/e: info@saltjove.cat 
Tel. 662 53 38 37
a/e: salut@saltjove.cat

 FÀBRICA JOVE 
C. Manuel de Falla, 26
Tel. 972 24 65 76 
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? 
Plaça Catalunya s/n (Mas Mota)                  
Tel. 972 24 91 91
a/e: juguemsalt@gmail.com 
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 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

EQUIPAMENTS

 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 
Plaça 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


