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JUNY
LLEURE
BALLS EN LÍNIA
En un ambient agradable i divertit, gaudeix de la bona companyia 
mentre aprens o perfecciones el ball en línia, els vespres a la fresca.
Dies: tots els dimarts, del 12 de juny a l’ 11 de setembre
Lloc i hora: al parc de la Maçana, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics 
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

ZUMBA A LA MAÇANA
Sessions d’una hora de ball per finalitzar el dia amb la millor 
energia. No t’ho pots perdre!
Dies: tots els dimecres, del 13 de juny al 12 de setembre
Lloc i hora: al parc de la Maçana de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics 
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

CINEMA A LA FRESCA 
Projecció de la pel·lícula infantil: Ballerina
Dia: divendres 22 de juny 
Lloc i hora: a la plaça del Veïnat, a les 22 h 
Públic: per a tots els públics 
Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Associació de Veïns del Veïnat de Salt 
Contacte: tel. 647 15 04 54 (Fernando)

REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la Flama del Canigó en direcció cap a l’Era de Cal Cigarro, 
tot travessant el passeig països Catalans. Tot seguit, lectura del 
manifest de la revetlla de Sant Joan per part de la Colla M’ho Passo 
Bé i encesa de la foguera de Sant Joan. Sopar popular a l’Era de Cal 
Cigarro i, a continuació, gran ball amb Joan Sol. Hi haurà servei de bar 
i de lavabos.
Dia: dissabte 23 de juny
Lloc i hora: rotonda de l’entrada de Salt, a partir de les 20 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta (sopar de pagament a apartir de les 21 h)
Venda de tiquets: Carnisseria i Xarcuteria Consol (Mercat de Salt), Còpia 
Clip, Estanc 4, Fleca Parramón, La Cooperativa del Veïnat, L’Estanc i Llibreria 
Micky Montse. Només venda anticipada fins al dimecres 20 de juny
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3Organitza: Comissió de Festes de Salt, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Salt
Contacte: cfestessalt@gmail.com

TARDA DE JOCS GEGANTS - 
JUGUITOKI JOCS
Col·lecció de vint jocs gegants. N’hi trobaràs de musicals, de punteria, 
d’habilitat, d’enginy, de cooperació... i tots els jocs sonen! Els jocs de 
«Juguitoki jocs» s’han creat perquè encara que juguis a un joc que 
no és un instrument i, sense el propòsit de fer música, el joc soni 
musicalment... i soni bé! (o això intentem).
La proposta «Juguitoki jocs» complementa un taller musical 
familiar: «Tokitokatot, tastets sonors», diferents sets (grups petits) 
d’instruments insòlits i curiosos de mida normal i també de gran 
format, per tocar tot sol o en grup. Primer els proves i després 
interactues amb els altres participants i els diferents enginys sonors. 
Fas música al mateix temps que jugues! La música és joc!
Dia: dilluns 25 de juny
Lloc i hora: a la plaça Llibertat, de 18 a 20.30 h
Públic: infantil, juvenil i familiar
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Cultura amb la col·laboració de «Juguem? Als 
patis i a les places» i Fundació Atenea

MUSICIRC: ESPECTACLE DE 
CIRC
Espectacle de circ i pallassos amb números de malabarisme, equilibris, 
màgia, faquirs, marionetes, música i més. Un espectacle dinàmic i divertit, 
en el qual s’ho passa bé tant la mainada com els acompanyants.
Dia: dimarts 26 de juny
Lloc i hora: a la plaça del Mercat Municipal, de 18 a 20.30 h
Públic: infantil, juvenil i familiar
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Cultura amb la col·laboració de “Juguem? Als 
patis i a les places” i Fundació Atenea

A RITME D’ESCUMA!
Una festa de l’escuma diferent: amb música, animació i moltes 
sorpreses; una festa pensada perquè tothom s’ho passi bé i que 
recordareu durant molts anys; una festa amb globus, escuma de 
colors, pilotes gegants, jocs i, sobretot, molta i molta festa!
Dia: dimecres 27 de juny
Lloc i hora: a l’Espai Som Salt, de 18 a 20.30 h
Públic: infantil, juvenil i familiar
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Cultura amb la col·laboració de «Juguem? Als 
patis i a les places» i Fundació Atenea



CONTACONTES: 3X3! ESCULL 
LA TEVA AVENTURA!
És una sessió de contes diferent, funciona com un conte joc. La sessió 
inicial té nou contes, dels quals només se’n podran triar i escoltar 
tres. Els infants hauran de decidir a partir d’unes pistes quins contes 
volen escoltar i quins no, i la decisió haurà de ser grupal.
Dia: dijous 28 de juny
Lloc i hora: a la plaça Catalunya, de 18 a 20.30 h
Públic: infantil, juvenil i familiar
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Cultura amb la col·laboració de «Juguem? Als 
patis i a les places» i Fundació Atenea

TORN DE NIT
Música a la fresca. Gaudeix de la veu del cantautor Steve Smyth i del 
set de DJ Pubilla Hilton a la Coma Cros!
Dia: divendres 29 de juny
Lloc i hora: al pati de la Coma Cros, a partir de les 22 h
Públic: adult
Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Ateneu Popular Coma Cros
Contacte: David Martos

SOPAR VEÏNAL AL BARRI 
CENTRE
Sopar veïnal al Barri Centre amb l’Associació Arrossaires 
d’Argelaguer, bar El Raïm i Lux DJ. 
Dia: dissabte 30 de juny
Inscripcions: estarà disponible la venta anticipada de tiquets fins 
al dimarts 25 de juny al bar El Raïm (c/ Doctor Ferran, 12)
Lloc i hora: al c/ Doctor Ferran, a les 20.30 h
Públic: activitat oberta per a tothom
Preu: 12 €
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre amb la 
col·laboració del bar El Raïm
Contacte: tel. 638 12 62 19 (Rosa)

ESPORTS
JORNADA DE PORTES OBERTES: 
NATACIÓ DE COMPETICIÓ
Es presenta i es dona a conèixer la competició i els 4 estils de la 
natació. 
Dies: dimarts 26 i dimecres 27 de juny
Inscripcions: obertes fins a cobrir places.
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Lloc i hora: a la recepció de la Piscina Municipal de Salt, de 19.30 
a 20.30 h
Públic: nens i nenes de 8 a 18 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Club Natació Swimfaster Salt
Contacte: tel. 629 60 78 80 (Marta Vich) o 639 43 43 47 (Sergi 
Aznar) - swimfaster@hotmail.es
Més informació: www.swimfaster.es

PEDALADA NOCTURNA DEL 
GELAT - GIRONA I SALT
Pedalada que surt del centre cívic de Can Ninetes i de la Factoria 
Cultural Coma Cros i fa un recorregut per Salt i Girona. D’una durada 
aproximada d’hora i mitja i que acaba amb la recompensa d’un 
gelat per a tots els participants.
Dia: divendres 29 de juny 
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, a les 22.15 h
Públic: per a tots els públics 
Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Mou-te en bici
Contacte: tel. 650 64 05 57 (Alfons Hosta) - info@moutenbici.org
Més informació: www.moutenbici.org

CURSOS
ATENCIÓ AL CLIENT EN FRANCÈS
Coneixements bàsics d’expressió i comprensió de la llengua francesa 
enfocat a la tasca d’atenció al client. Durada de 100 hores.
Dies: del 22 de juny al 27 de juliol (de dilluns a divendres)
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros (Aula 10), de 9.30 a 13.30 h
Públic: persones en situació d’atur i persones en actiu
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i Viver d’Empreses 
Creativoculturals
A càrrec de: Laure Duplay - Formadora
Contacte: EMO - c/ Major, 164, baixos - tel. 972 40 52 95
Lloc i mode d’inscripció: per c/e: formacioemo@salt.cat, per web: 
http://emo.viladesalt.cat, per tel. 972 40 52 95 o presencialment a 
l’EMO. 

QUÈ HAS DE SABER PER BUSCAR 
FEINA?
Informació general dels serveis de l’EMO. Informació general dels 
recursos i canals per a la recerca de feina del territori. Detecció de les 
necessitats i valoració per itinerari d’inserció.
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Dies: dilluns 25 de juny
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació (Aula c/ Pius XII, 4), de 
9.30 a 12.30 h
Públic: persones en situació d’atur
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses 
Creativoculturals
A càrrec de: tècnics d’orientació de l’EMO Salt
Contacte: EMO - c/ Major, 164 baixos - tel. 972 40 52 95
Lloc i mode d’inscripció: per c/e: formacioemo@salt.cat, per web: 
http://emo.viladesalt.cat, per tel. 972 40 52 95 o presencialment a 
l’EMO. 

CAMPUS D’ESTIU TECHKIDS
Vols viure un estiu ple de somnis? El campus Techkids et farà viure 
un estiu inoblidable. Cada setmana aprendrem i jugarem plegats per 
entendre com funciona el cinema, els dibuixos animats, la robòtica, 
els videojocs, la fotografia i la creativitat. Perquè la tecnologia també 
pot ser divertida!
Dies: del 25 de juny al 27 de juliol
Inscripcions: inscripcions obertes. Visiteu el web d’ERAM Zeta 
(www.eramzeta.com)
Lloc i hora: Escola Universitària ERAM. Factoria Cultural Coma Cros 

(c. Sant Antoni, 1), de 9 a 14 h
Públic: nens i nenes de 6 a 12 anys amb inquietuds per la 
tecnologia i el món audiovisual
Preu: consulteu-lo al web d’ERAM Zeta
Organitza: ERAM Zeta
Contacte: info@eramzeta.com
Més informació: www.eramzeta.com

SEMINARIS D’ESTIU A LA UOC
Els seminaris es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès 
i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament 
professional. Tenen per objectiu adquirir coneixements relacionats 
amb la cultura i la societat, actualitzar i aprofundir coneixements 
en àmbits professionals i educatius concrets i establir lligams amb 
temes d’actualitat. 
Dia: dimecres 27 de juny 
Inscripcions: fins al dimarts 26 de juny a través del web: 
www.uoc.edu 
Lloc i hora: cursos en línia 
Públic: a partir de 18 anys
Preu: consulteu els diferents preus a http://estudis.uoc.edu/ca/
seminaris-cursos
Organitza: Universitat Oberta de Catalunya
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Contacte: Seu de Salt (Edifici Coma Cros, 1a planta) - c/ Sant 
Antoni, 1 - tel. 972 40 50 67 - uocsalt@uoc.edu

CULTURA
EXPOSICIÓ «MONTSERRAT 
ABELLÓ, VISC I TORNO A 
REVIURE»
Exposició en commemoració del centenari del naixement de 
Montserrat Abelló que fa un recorregut significatiu per la trajectòria 
vital i literària de la poeta i traductora.
Dies: del dimarts 26 de juny al divendres 27 de juliol
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, dins dels horaris de 
la biblioteca
Públic: per a tots els públics
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE 
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura d’adults.
Dia: dijous 28 de juny
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 19 h
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE 
JOANA FRIGOLÉ
Presentació del llibre Posa llum a la teva vida, genera emocions i 
converses constructives, de Joana Frigolé. 
Dia: divendres 29 de juny
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 19.30 h
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica
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EXPOSICIÓ I SOPAR MUSICAL
Exposició dels 20 anys de la Coral Tribana i, tot seguit, sopar musical.
Dia: dissabte 30 de juny
Lloc i hora: l’exposició tindrà lloc a l’entrada del recinte de la Coma 
Cros a les 20 h i el sopar a la nau núm. 10 de les Guixeres a les 21 h.
Públic: per a tots els públics 
Preu: l’exposició és gratuïta. El tiquet per sopar val 20 €.
Organitza: Coral Tribana Salt

JULIOL 
LLEURE
L’ESTIU A LA FÀBRICA JOVE
Des de La Fàbrica Jove es vol treballar l’art a través d’activitats 
lúdiques. T’oferim un juliol ple d’activitats, sortides i tallers perquè 
no et quedis a casa! 
Dies: del 2 al 31 de juliol
Inscripcions: del 6 al 20 de juny
Lloc: La Fàbrica Jove 

Horaris:
· Dilluns, dimecres i divendres, de 16.30 a 19.30 h per a  joves de 12 a 14 anys
· Dimarts, dijous i divendres, de 16.30 a 19.30 h per a  joves de 15 a 18 anys
Preu: 10 €
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat - tel. 972 24 65 76 - c/Manuel 
de Falla, 26 - Salt

TORN DE NIT
Música a la fresca. Gaudeix de la veu de Marga Mbande i del set de 
DJ Vera G Moumie a la Coma Cros!
Dia: divendres 6 de juliol
Lloc i hora: al pati de la Coma Cros, a partir de les 22 h
Públic: adult
Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Ateneu Popular Coma Cros
Contacte: David Martos

FESTA DEL BARRI DE LA 
PROCESSÓ 
Gaudeix de la festa del barri començant amb una sessió de focs 
artificials. Al llarg dels tres dies hi hauran sopars, concursos, gimcanes i 
molt més! Apropa’t al Barri de la Processó i no t’ho perdis!
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Dies i horaris: divendres 6 de juliol, a partir de les 21.30 h; 
dissabte 7 de juliol, a partir de les 10 h i diumenge 8 de juliol, a 
partir de les 12 h.
Lloc: a la plaça Verdaguer
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Comissió de festes del Barri de la Processó
Contacte: Montserrat Crous Santiago

PARLA AMB LA BOCA PLENA - 
K POP
Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre 
joves. Les tertúlies es desenvoluparan a partir d’un tema triat entre 
tots. En aquesta jornada, parlarem de K POP, la música popular 
coreana; analitzarem les lletres de les cançons; coneixerem el seu 
èxit, i ho acompanyarem d’un berenar asiàtic i d’una exposició 
realitzada pels joves. 
Dia: dijous 12 de juliol
Lloc i hora: Estació Jove de Salt a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans s/n) - 

www.saltjove.cat - tel. 972 40 50 07

TORN DE NIT
Música a la fresca. Gaudeix de la rumba catalana d’ Els Delai i del set 
de DJ Marey a la Coma Cros!
Dia: divendres 13 de juliol
Lloc i hora: al pati de la Coma Cros, a partir de les 22 h
Públic: adult
Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Ateneu Popular Coma Cros
Contacte: David Martos

JOCS DE CUCANYA
Et portem els millors jocs de cucanya per a aquest estiu. No t’ho pots 
perdre!
Dia: dijous 26 de juliol
Lloc i hora: al parc Monar, de 18 a 20 h
Públic: per a tots els públics (especialment públic familiar)
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Vincles i Casal Familiar del Casal dels Infants - Acció 
Social als Barris
Contacte: tel. 856 09 45 00
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PARLA AMB LA BOCA PLENA - 
SORTIM DE FESTA
Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre 
joves. Les tertúlies es desenvoluparan a partir d’un tema triat entre 
tots. I tot això ho acompanyem d’un petit berenar.
En aquesta edició el tema serà Sortim de festa, on debatrem 
fórmules d’oci alternatives i ens prepararem per gaudir de la Festa 
Major de Salt.
Dia: dijous 26 de juliol
Lloc i hora: Estació Jove de Salt, a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n) - 
www.saltjove.cat - tel. 972 40 50 07 

FESTA DE L’AIGUA
Vine i gaudeix amb la família i els amics. Refresca l’estiu amb una 
festa de primera! 
Dia: divendres 27 de juliol
Lloc i hora: al parc Monar, de 17 a 19 h
Públic: per a tots els públics, especialment públic familiar
Preu: activitat gratuïta

Organitza: Casal dels Infants - Acció Social als Barris
Contacte: tel. 856 09 45 00

CURSOS
 
TALLERS D’ESTIU I REFORÇ - 
EduTIC
Inscripcions: obertes 
Organitza: EduTIC.cat
Contacte: pregunta@edutic.cat - tel. 606 22 07 88 (WhatsApp)

· NENS I NENES DE 7 A 12 ANYS (PLACES LIMITADES)
Preu: 65 €/taller matins - 75 €/taller tardes 
Més informació: grups reduïts amb un mínim de 4 i un 
màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les necessitats dels 
alumnes.  

1 - PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS amb MIT App Inventor 
(del 2 al 13 de juliol - de dilluns a divendres de 9 a 12 h)
Estem rodejats d’aplicacions que ens ajuden a comunicar-nos, 
a transmetre informació, a divertir-nos, a aprendre... Els nostres 
alumnes aprendran les bases per poder programar una petita 
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aplicació per al mòbil interactuant amb el sensor de veu i amb la 
geolocalització. 
Els alumnes primer aprendran a crear una calculadora per iniciar-se 
en l’APP Inventor, dissenyant-ne l’aspecte i programant-la. Un cop 
acabada crearan una APP original pensada i dissenyada per ells.

2 - STOP MOTION 
(del 16 de juliol al 27 de juliol- de dilluns a divendres de 9 a 12 h)
Aquest estiu els nostres alumnes realitzaran el 6è curt amb la 
tècnica d’animació stop-motion. Durant la creació de stop-motion 
els alumnes aprendran a organitzar la informació a l’ordinador, a 
utilitzar editors de vídeo, a crear una història a través d’un guió i a 
realitzar l’storyboard per tal de poder fer les fotografies.

3 - TV EduTIC 
(del 30 de juliol al 10 d’agost - de dilluns a divendres de 9 a 12 h)
Aprendran a desenvolupar un idea per tal de poder realitzar un 
programa de TV, tenint en compte el que es vol aconseguir, les eines 
de què es disposa, i organitzar-se les tasques per poder-ho produir.
Els alumnes decidiran el contingut del seu programa de televisió. Hi 
haurà una entrevista, un reportatge i les seccions que ells preparin. 
Es repartiran en grups: per preparar el guió de l’entrevista i buscar 
informació, per fer fotos, per gravar i muntar...

Treballaran la notícia i l’entrevista, treballant la narració objectiva 
d’un esdeveniment, i la redacció d’un qüestionari havent cercat 
abans informació sobre l’entrevistat per tal de fer-li preguntes 
interessants que aportin informació valuosa.

4 - 3D I REALITAT AUGMENTADA 
(del 27 d’agost al 7 de setembre- de dilluns a divendres de 9 a 12 h) 
La realitat augmentada ha entrat de ple en les nostres vides, el 
fenomen PokemonGo la popularitzat. Nosaltres proposem als 
alumnes la creació dels seus propis personatges de 3D amb sketchup 
associant-los després a una marca i aconseguint a través de 
l’aplicació Augment la visualització en la realitat des d’un dispositiu.

5 - TREBALLS AMB DRIVE I LIBREOFFICE 
(del 3 de juliol al 9 d’agost - dimarts i dijous de 16 a 17.30 h)
Els alumnes aprendran a buscar informació, resumir-la i presentar-
la en diferents suports: documents, presentacions i full de càlculs 
de Drive/LibreOffice. També aprofundirem en les eines que ja 
utilitzen per què sàpiguen posar títols, subtítols, paginacions 
automàtiques, salts de pàgina, utilització de llistes numerades, 
creació d’organigrames i mapes mentals.
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· MARES I PARES D’ADOLESCENTS

1- TALLERS DE REFORÇ PER A MARES I PARES 
Obrim aquest espai per a l’estiu 2018 amb ganes de compartir 
inquietuds amb les mares i pares que es considerin neòfits o experts 
en tot aquest món tecnològic amb fills en plena adolescència i amb 
ganes de compartir. Proposem tocar les aplicacions que actualment 
són de les més utilitzades pels nostres adolescents. Entre tema 
i tema en sortiran d’altres com el control parental, els selfies, la 
privacitat, els perills de les xarxes, etc.
Dies:
- Els divendres del 6 de juliol al 10 d’agost: 5 sessions de treball 
- El dissabte 8 de setembre: sessió de tancament
Lloc i hora: els divendres, de 16 a 17.30 h a EduTIC (a concretar la 
sessió del 8 de setembre)
Preu: 5 €/sessió divendres (jornada de tancament gratuïta)
Organitza: EduTIC.cat
Contacte: pregunta@edutic.cat - tel. 606 22 07 88 (WhatsApp) 
Més informació: aforament màxim de les sessions de divendres: 
12 persones. L’aforament de la sessió de dissabte serà en funció del 
lloc i del número d’inscrits.

CURSOS D’ESTIU TEENS
Com funciona un equip de rodatge per a un videoclip? Com puc 
aprendre a fer els meus propis dissenys? I desxifrar els secrets de la 
fotografia digital? Tot això és possible amb els cursos d’estiu per a 
TEENS de l’ERAM Zeta.
Dies: del dilluns 2 al divendres 27 de juliol
Inscripcions: inscripcions obertes a través del web d’ERAM Zeta 
(www.eramzeta.com)
Lloc i hora: Escola Universitària ERAM. Factoria Cultural Coma Cros 
(c. Sant Antoni, 1) de 9 a 14 h
Públic: adolescents de 12 a 17 anys
Preu: consulteu el web d’ERAM Zeta
Organitza: ERAM Zeta
Contacte: info@eramzeta.com
Més informació: www.eramzeta.com

BALLA L’ESTIU AMB EL NOU 
ESPIRAL!
Vols ballar aquest estiu? Vine als cursos de juliol que hem preparat 
per a tu; dansa clàssica, dansa contemporània, improvisació, 
flamenc, dansa jazz, musical/Broadway, claqué i molt més!
Inscripcions: de l’ 1 al 29 de juny
Públic: adults
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Preu: 10 €/classe (abonament 6 classes: 50 € - abonament 8 
classes: 65 € - abonament 10 classes: 80 €)
Organitza: Escola de dansa Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat - tel. 972 24 29 99 / 629 30 21 94
Més informació: consulteu els diferents horaris i nivells a: 
www.nouespiral.cat

1. CLASSES D’INICIACIÓ AL FLAMENC
Curs d’iniciació al flamenc per a adults. Sempre t’ha agradat el 
flamenc, però mai t’has atrevit a fer classes? Aquí tens la teva 
oportunitat!
Dies: dilluns 2 i 9 de juliol
Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral, de 19 a 20.15 h
Més informació: porteu sabates tancades, no és necessari que 
siguin de flamenc.

2. CLASSES D’INICIACIÓ A LA DANSA CONTEMPORÀNIA
Curs d’iniciació a la dansa contemporània per a adults. 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...
Dies: dimarts 3 i 10 de juliol
Hora: de 20.30 a 21.45 h

3. CLASSES D’INICIACIÓ A LA DANSA CLÀSSICA PER 
ADULTS
Curs d’iniciació a la dansa clàssica per adults. Sempre has volgut 
ballar ballet, però mai t’has atrevit a fer-ho? Aquí tens la teva 
oportunitat!
Dies: dimarts 3 i 10 de juliol
Hora: de 19 a 20.15 h

4. CLASSES D’INICIACIÓ AL CLAQUÉ PER A ADULTS
Curs d’iniciació al claqué per adults. Vols aprendre a fer ritmes amb 
els peus? Aquesta és la teva activitat!
Dies: dimecres 4 i 11 de juliol
Hora: de 19 a 20.15 h (porteu sabates tancades, no és necessari 
que siguin de claqué). 

5. CLASSES D’INICIACIÓ A LA DANSA JAZZ / BROADWAY
Curs d’iniciació a la dansa Jazz/Broadway per a adults. T’agradaria 
ballar una coreografia dels musicals més famosos de Broadway? 
Aquesta és la teva activitat!
Dies: dimecres 4 i 11 de juliol
Hora: de 20.30 a 21.45 h
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CURS D’INICIACIÓ A 
L’ASTROFOTOGRAFIA
Introducció teòrica dels principis bàsics de l’astrofotografia, com el 
moviment de les estrelles, la utilització de càmeres fotogràfiques pel 
seguiment, l’enfocament, la calibració, la fotografia amb trípode, etc. 
Tot il·lustrat amb projeccions. Quan es faci de nit, sortida a un lloc 
proper per fer la pràctica del curset. Fotografia amb trípode i càmera 
reflex, d’estels, de la Via Làctia, etc.
Dia: dissabte 7 de juliol
Inscripcions: a través del web de l’agrupació: http://fotosalt.cat/
Lloc i hora: a la Factoria Cultural Coma Cros, de 17 a 19.30 h 
(classe teòrica). A partir de les 21 h, es dedicarà temps per a la 
pràctica. Lloc per determinar. 
Públic: socis i no socis de l’agrupació
Preu: 15 €/socis - 25 €/no socis
Organitza: Agrupació Fotogràfica de Salt
Contacte: http://fotosalt.cat/
Més informació: info@fotosalt.cat

10 IDEES PER ORGANITZAR EL 
TEU TEMPS
Eines i recursos personals que facilitin la millora de la gestió del 
temps i la planificació de tasques.

Dia: divendres 13 de juliol
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació (Aula c/ Pius XII, 4). 
De 9.30 a 12.30 h
Públic: persones en actiu, persones en situació d’atur, 
emprenedors, empreses i comerciants
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses 
Creativoculturals
Contacte: formacioemo@salt.cat - tel. 972 40 52 95 
Lloc i mode d’inscripció: per c/e: formacioemo@salt.cat, per web: 
http://emo.viladesalt.cat, per tel. 972 40 52 95 o presencialment a 
l’EMO. 

QUÈ HAS DE SABER PER BUSCAR 
FEINA?
Informació general dels serveis de l’EMO. Informació general dels 
recursos i canals per a la recerca de feina del territori. Detecció de les 
necessitats i valoració per itinerari d’inserció.
Dies: dilluns 30 de juliol 
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació (Aula c/ Pius XII, 4), de 
9.30 a 12.30 h
Públic: persones en situació d’atur
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
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Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses 
Creativoculturals
A càrrec de: tècnics d’orientació de l’EMO Salt
Contacte: EMO - c/ Major, 164 baixos - tel. 972 40 52 95
Lloc i mode d’inscripció: per c/e: formacioemo@salt.cat, per web: 
http://emo.viladesalt.cat, per tel. 972 40 52 95 o presencialment a 
l’EMO. 

LITTLE CHEF DE FESTA MAJOR
Taller de cuina en anglès per a mainada de 3 a 10 anys. Aprendran 
una recepta bona i divertida i passaran una bona estona. Els nens de 
3 a 5 anys hauran d’estar acompanyats d’un adult durant el taller.
Dia: dijous 26 de juliol
Inscripcions: fins al dimecres 23 de juliol (o fins esgotar places) 
Per c/e: salt@kidsandus.es
Lloc i hora: al Museu de l’Aigua, a les 18 h
Públic: mainada de 3 a 10 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres
Més informació: a Kids&Us Salt (c. Francesc Ciurana, 61) -
 tel. 872 02 51 67

ESPORTS
VI TROFEU VILA DE SALT
Competició nacional de gimnàstica artística femenina.
Dies i horari: inauguració el divendres 20 de juliol a les 19 h. 
Dissabte 21 i diumenge 22, competició de 9 a 21 h i de 10 a 13 h, 
respectivament
Lloc: Gimnàs Municipal de Salt 
Públic: per a tots els públics amb invitació prèvia
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Montse Hugas Roura

XVII DESCENS POPULAR AMB 
PIRAGUA PEL TER - Memorial 
Francesc Ferrer
Recorregut amb piragua des de Bescanó, seguint pel Parc d’Aigües 
Braves de la Pilastra, els termes municipals de Salt i Sant Gregori fins 
arribar al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau, Girona. S’obsequiarà 
els participants amb una samarreta, disposaran d’un dinar a peu de 
riu, servei d’autocar per recuperar els vehicles estacionats a l’inici del 
recorregut i es sortejaran diferents lots de material esportiu.
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Dia: diumenge 22 de juliol
Inscripcions: a través del web www.salt-ter.net
Lloc i hora: sortida des de la Barca de Bescanó a les 11 h i arribada 
al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau a les 13 h. Dinar de germanor i 
sorteig a partir de les 13.30 h 
Públic: recomanat per a majors de 10 anys acompanyats per un 
adult
Preu: 12 € socis del Club Piragüisme Salt-Ter - 16 € (no socis)
Organitza: Club Piragüisme Salt-Ter
Contacte: salt-ter@salt-ter.net - tel. 626 19 84 98
Més informació: per reservar material podeu trucar al telèfon 
699 77 06 47 (Atilio)

TORNEIG DE BOTXES FESTA 
MAJOR DE SALT
Partits entre clubs: Club Botxes Girona, Club Botxes Canet de Mar i 
Club Botxes Salt. Tots ells federats.
Dia: diumenge 22 de juliol
Lloc i hora: pistes de botxes al parc de la Maçana, a les 9 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Club Botxes Salt 
Contacte: clubbotxessalt@gmail.com (Manel Martínez ) 

FESTA DE FI DE CURS AL SALT 
GIMNÀSTIC
Tots els alumnes del Salt Gimnàstic Club faran exhibicions de 
gimnàstica per celebrar el final d’una etapa.
Dia: dimarts 24 juliol
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, a les 19.30 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Montse Hugas Roura

TORNEIG DE BOTXES FESTA 
MAJOR DE SALT
Torneig de botxes per la Festa Major de Salt. 
Dia: dimecres 25 de juliol
Inscripcions: obertes fins al 22 de juliol i confirmació d’assistència 
de convidats per jugar 
Lloc i hora: pistes de botxes al parc de la Maçana, a les 9 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Club Botxes Salt 
Contacte: clubbotxessalt@gmail.com (Manel Martínez)
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PEDALADA NOCTURNA 
GIRONA-SANT FELIU DE 
GUÍXOLS
Pedalada que surt de la Factoria Cultural Coma Cros i fa el recorregut 
per la Via Verda des de Salt i Girona fins a Sant Feliu de Guíxols. 
Amb parada a mig camí per sopar i amb un cremat per a tots 
els participants al finalitzar a la platja de Sant Feliu. Tornada de 
persones i bicis en bus i remolc.
Dia: divendres 27 de Juliol
Inscripcions: a través del web www.moutenbici.org 
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, a les 19.45 h 
Públic: per a tots els públics (s’ha de tenir en compte que són 40 
km de trajecte)
Preu: consulteu el web
Organitza: Mou-te en bici
Contacte: tel. 650 64 05 57 (Alfons Hosta) - info@moutenbici.org
Més informació: www.moutenbici.org

CULTURA
PASSAPORT ANIMAL
Vine a fer la volta al món amb el Passaport Animal. Cada participant 
rebrà un llibret on hi trobarà animals dels cinc continents amb 
propostes de lectura per inspirar-se en la creació d’un cal·ligrama. 
L’objectiu és fer la volta al món a través dels animals i completar el 
passaport.
Dies: durant tot el mes de juliol (de dilluns a divendres)
Lloc i hora: a la Biblioteca d’en Massagran, de 10.30 a 13 h
Públic: infantil de 3 a 12 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca d’en Massagran
Contacte: tel. 972 40 50 62 - massagran@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/salt-massagran

CINEMA A LA FRESCA 
Projecció de la pel·lícula Bajo la misma estrella
Dia: dissabte 14 de juliol 
Lloc i hora: a la plaça de la Biblioteca Iu Bohigas, a les 22 h 
Públic: no recomanada per a menors de 7 anys
Preu: activitat gratuïta 
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Organitza: Associació de Veïns del Veïnat de Salt 
Contacte: tel. 647 15 04 54 (Fernando)

RECITAL DE POESIA
Recital de poemes de Paulo Gabriel, poeta brasiler amb la família a 
Salt. Hi haurà interludis musicals.
Dia: divendres 20 de juliol 
Lloc i hora: a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros a les 19 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Parròquia de St. Cugat de Salt
Contacte: santcugatdesalt@gmail.com - tel. 972 23 46 86

CONCERT I MISSA DE FESTA 
MAJOR
Missa i concert en honor a la Festa Major de Salt.
Dia: dimecres 25 de juliol 
Lloc i hora: a l’església de Sant Cugat
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Coral Tribana Salt

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE 
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura per comentar, amb l’acompanyament 
de Mita Casacuberta, una nova entrega de la sèrie A la recerca del 
temps perdut de Marcel Proust. Aquesta trobada estarà dedicada a la 
segona part del volum  Sodoma i Gomorra. 
Dia: dijous 26 de juliol
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 19 h
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

CENTENARI DE LA POETESSA 
MONTSERRAT ABELLÓ
Recorregut per la vida i l’obra de Montserrat Abelló, amb motiu del 
centenari del naixement de la poetessa, a través de les lectures de 
l’actriu Olga Cercós i dels comentaris de l’escriptor Miquel Martín i 
Serra.
Dia: divendres 27 de juliol
Inscripcions: és necessari fer inscripció. 
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 20 h
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Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

ESPECTACLE SALT EN DANSA
Espectacle de dansa i creació comunitària resultat del projecte «Salt 
en dansa», que arriba a la seva quarta edició. El projecte consisteix 
en uns tallers de dansa setmanal amb participants no professionals 
amb l’objectiu de crear un espectacle comunitari. A càrrec de la Cia 
Las Lo Las i Nou Espiral. 
Dia: diumenge 29 de juliol 
Lloc i hora: Centre d’Arts Escèniques El Canal, a les 19 h
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Factoria Cultural Coma Cros
Contacte: Fanny Estela

EXPOSICIÓ “PEDROLO, MÉS 
ENLLÀ DELS LÍMITS»
Exposició de la Institució de les Lletres Catalanes per commemorar el 
centenari del naixement de Manuel de Pedrolo.

Dies: del 31 de juliol al 24 d’agost
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, dins dels horaris de 
la biblioteca
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

AGOST
LLEURE
ESPAI ESTUDI A L’ESTIU 
Si tens deures d’estiu, vols repassar alguna assignatura o t’ha quedat 
algun examen pendent, des de La Fàbrica Jove t’oferim un espai per 
estudiar.
Dies: del 20 al 31 d’agost
Lloc: La Fàbrica Jove 
Horaris: de dilluns a dijous de 16 a 18 h
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Preu: activitat gratuïta
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat - tel. 972 24 65 76 - c/Manuel 
de Falla, 26 - Salt

START BEQUES
Assessorament i orientació específic per a la tramitació de les 
beques d’estudis universitaris, cicles formatius i batxillerats. 
Dies i horaris: de dilluns a dijous, de 16 a 20 h i divendres, de 10 
a 13 h 
Lloc: Estació Jove de Salt
Públic: joves de 16 a 30 anys 
Preu: activitat gratuïta
Contacte: www.saltjove.cat - info@saltjove.cat

CULTURA
CINEMA A LA FRESCA
Projecció de la pel·lícula Leo Da Vinci: Missión Mona Lisa
Dia: dissabte 4 d’agost
Lloc i hora: a la plaça del Veïnat, a les 22 h 
Públic: per a tots els públics 

Preu: activitat gratuïta 
Organitza: Associació de Veïns del Veïnat de Salt 
Contacte: tel. 647 15 04 54 (Fernando)

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE 
FICCIÓ
Trobada del grup de lectura per comentar tres obres finalistes dels 
Premis literaris El Setè Cel de Salt. 
Dia: dijous 30 d’agost
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 19 h
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat
Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica
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SETEMBRE
LLEURE
INICI CURS 2018/2019
La Fàbrica Jove obre les seves portes als joves nascuts el 2006 i que, 
per tant, ja tenen 12 anys perquè s’apuntin als diferents projectes i 
activitats que se’ls ofereix.
Dies: a partir del dilluns 3 de setembre
Lloc: La Fàbrica Jove
Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 18h
Preu: activitat gratuïta
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat - tel. 972 24 65 76 - c/Manuel 
de Falla, 26 - Salt

IDIOMES
FUN WEEK, CASAL EN ANGLÈS
Els alumnes aprendran i passaran una bona estona amb l’hora del 

conte, jocs, activitats, manualitats, etc. Aquesta setmana descobriran 
uns animals molt especials amb “Unhappy animals». Els alumnes 
estan distribuïts en grups per franges d’edat, amb un màxim de 10 
nens, per tal d’assegurar una bona interacció amb el professor i entre 
companys.
Dies: del 3 al 7 de setembre
Inscripcions: obertes fins a cobrir places. 
Per c/e: salt@kidsandus.es o tel. 872 02 51 67
Lloc i hora: Kids&Us Salt de 9 a 13 h. Servei d’acollida gratuït de 8 
a 9 h i de 13 a 14 h.
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys
Preu: 90 € (alumnes) i 95 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt (c/ Francesc Macià, 61) - tel. 872 02 51 67
Contacte: Anna Torres

PORTES OBERTES A KIDS&US 
SALT
Jornada de portes obertes a Kids&Us Salt per conèixer la nostra 
metodologia, els materials, visitar l’escola i tenir tota la informació 
per al nou curs. Hi haurà informació per als grans i activitats per als 
petits.
Dia: dijous 6 de setembre
Lloc i hora: a Kids&Us Salt (c. Francesc Macià, 61) de 17 a 20 h
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Públic: famílies amb fills de fins a 7 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres
Més informació: a Kids&Us Salt (c. Francesc Ciurana, 61) - tel. 
872 02 51 67

CULTURA
INICI DEL PERÍODE 
D’INSCRIPCIÓ ALS GRUPS 
INFANTIL I JUVENIL
Període d’informació i inscripcions als grups de lectura infantil i 
juvenil de la Biblioteca Iu Bohigas.
Dia: a partir de l’1 de setembre
Inscripcions: cal visitar el web http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/salt-publica
Lloc i hora: a la Biblioteca Pública Iu Bohigas, dins dels horaris de 
la biblioteca
Públic: alumnat de 5è i 6è de primària i joves de 1r i 2n d’ESO
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

Més informació: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-
publica

EXPOSICIÓ «JAUME XIFRA 
(1934-2014) HOME-NATURA-
REALITAT»
L’exposició  «Jaume Xifra (1934-2014). Home-Natura-Realitat  
planteja per primer cop una visió retrospectiva de la seva contribució 
a l’art contemporani. Ha estat un dels artistes més singulars que ha 
donat Catalunya en maridatge amb la cultura francesa. Va néixer 
a Salt el 1934 i va morir a París el 2014. Aquest artista saltenc de 
París, ha estat un gran creador i un gran pedagog. És el primer dels 
artistes de la generació conceptual catalana dels anys 60 que emigrà 
a França en plena dictadura. A casa nostra era conegut per formar 
part del grup dels artistes catalans de París dels anys 60 i 70, pel seu 
treball sobre l’objecte, les accions rituals i el projecte Scanning.
Dia: del divendres 14 de setembre (inauguració) i fins al 13 de 
desembre 
Lloc i hora: Casa de Cultura Les Bernardes de Salt
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de Salt i Casa de Cultura Les Bernardes 
amb la col·laboració de la Diputació de Girona
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CURSOS
CURS 2018/19 AL NOU ESPIRAL
Inscripcions per al nou curs escolar 2018/2019. Tots els horaris, 
infantils, joves i adults al web www.nouespiral.cat
Dia: a partir del 3 de setembre
Inscripcions: tot el mes de setembre
Lloc i hora: Escola de dansa Nou Espiral, de 17.30 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: diferents preus segons l’activitat
Organitza: Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat - tel. 972 24 29 99 / 629 30 21 94
Més informació: www.nouespiral.cat SE
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ESCOLA 
MUNICIPAL 
DE BELLES 
ARTS
CURS DE DIBUIX I PINTURA
Aquest curs està programat per treballar, aprofundir i experimentar 
de forma individualitzada les tècniques de dibuix (pastels, llapis, 
cretes, carbonets, etc.) i pintura (acrílic, aquarel·la i oli). 
Inscripcions: presencialment a l’EMBA (c. Lluís Moreno, s/n), 
trucant al telèfon 972 24 42 35 o per c/e a bellesarts@salt.cat 
Dies: del 25 de juny al 6 de juliol, de dilluns a divendres
Lloc i hora: a l’Escola Municipal de Belles Arts, de 17 a 19 h
Públic: a partir de 15 anys
Preu: 56 €
Professora: Delphine Labedan
Contacte: Escola Municipal de Belles Arts 
Organitza: Àrea de Cultura, Ajuntament de Salt 
Més informació: mínim de 5 alumnes i màxim de 12

CURS DE TALLER DE PEDRA
El mètode de la talla directa permet un contacte estratègic per a 
l’elaboració de formes. Amb pocs exercicis, els gestos essencials de 
la talla manual proporcionen una informació suficient per començar 
a esculpir.
Inscripcions: presencialment a l’EMBA (c. Lluís Moreno, s/n), 
trucant al telèfon 972 24 42 35 o per c/e a bellesarts@salt.cat
Dies: del 25 de juny al 6 de juliol, de dilluns a divendres
Lloc i hora: a l’Escola Municipal de Belles Arts, de 17.30 a 21 h
Públic: a partir de 15 anys
Preu: 83 €
Professor: Enric Sala
Contacte: Escola Municipal de Belles Arts
Organitza: Àrea de Cultura, Ajuntament de Salt
Més informació: mínim de 5 alumnes i màxim de 12

CURS DE TÈCNIQUES 
DECORATIVES
4 tallers monogràfics on aprendre diferents tècniques decoratives 
sobre suport de fusta, tècniques senzilles que et proporcionaran una 
quantitat de possibilitats infinites per reciclar i crear dissenys únics.
Al taller es treballarà sobre suports de fusta o altres on practicarem 
les diferents tècniques que posteriorment es podran aplicar 
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damunt dels teus mobles o d’altres objectes de fusta (marcs, caixes, 
penjadors, calaixos).

- 1r DIA - TÈCNICA DE DECAPATGE  O ENVELLIT DEL 
CLIVELLAT: 
Taller pràctic per aprendre, des d’un nivell inicial, les tècniques que 
imiten el pas del temps sobre diferents superfícies, acabats envellits 
que produeixen un aire acollidor i ajuden a unir els objectes nous 
amb els antics.

- 2n DIA - TALLER DE TRANSFERÈNCIA D’IMATGES:
Aquesta tècnica ens permet passar una imatge (fotografia, dibuix, 
il·lustració, etc.) d’un paper a una altra superfície (fusta, ceràmica, 
vidre, pedra, etc.).

- 3r DIA - TÈCNICA DE L’ESTERGIT I ESTAMPACIÓ AMB 
RODET:
L’estergit o també anomenat estèncil (de l’anglès stencil) és una 
tècnica artística de decoració gràfica consistent a aplicar pólvores de 
color, pintura o similars a través d’una plantilla (anomenada estergit 
o trepa) amb el dibuix a obtenir, retallat o perforat.
En el taller aprendrem a realitzar una plantilla o trepa i a realitzar la 
tècnica sobre una superfície de fusta (caixa, marc, moble petit, etc.).

- 4t DIA - TALLER DE DÉCOUPAGE AMB DIFERENTS TIPUS 
DE PAPER: 
Taller on aprendre la tècnica del découpage, tècnica d’enganxar retalls de 
diferents tipus de paper sobre superfícies; en el nostre cas, estamparem 
sobre una superfície de fusta, per aconseguir un efecte de pintat.
Dies: del 2 al 5 de juliol o del 9 al 12 de juliol
Inscripcions: trucant al telèfon 652 55 99 15 o per c/e: 
miliboada@gmail.com
Lloc i hora: a L’Escola Municipal de Belles Arts, de 10 a 13 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: 88 €/taller (inclou el material necessari)
Organitza: Àrea de Cultura, Ajuntament de Salt
Contacte: Miracles Boada (professora)
Més informació: nombre de places: 12 (mínim d’alumnes per 
realitzar aquest curs: 6). En tots els tallers treballarem damunt 
d’objectes que després us podreu emportar a casa.

C
U

R
SO

S 
E

M
BA

 2
5



SALT 
OBERT PER
VACANCES



SALT 
OBERT PER 
VACANCES
Salt Obert per Vacances és un projecte que sorgeix del Pla 
Comunitari de Salt, ubicat a l’Àrea d’Integració i Convivència. 
L’objectiu del projecte és diversificar els usos dels espais públics 
de Salt els vespres durant el mes de juliol, creant una oferta de 
lleure comunitari per a tots els públics, amb activitats prèviament 
consultades amb els veïns i veïnes i realitzades per entitats de Salt. 

GAUDEIX DEL 
MEDI AMBIENT
ANELLAMENT D’OCELLS
Sortida al nostre entorn natural per reconèixer i classificar les 
diferents espècies d’ocells. 
Dia: dilluns 2 de juliol
Inscripcions: del 18 al 29 de juny. Presencialment al Mas Mota o 

trucant al telèfon 972 24 65 70
Lloc i hora: davant de l’antiga fàbrica Gassol, de 19 a 21 h 

DESCOBERTA DE PLANTES 
MEDICINALS 
Passejada botànica per conèixer les plantes del nostre entorn.
Dia: dilluns 9 de juliol
Inscripcions: del 18 al 29 de juny. Presencialment al Mas Mota o 
trucant al telèfon 972 24 65 70
Lloc i hora: al Parc Monar, de 19 a 21 h

DESCOBERTA DEL RATPENAT
Sortida nocturna per descobrir els misteris i trencar amb els tabús 
d’aquests animals tan propers però tan desconeguts. 
Dia: dilluns 16 de juliol
Inscripcions: del 18 al 29 de juny. Presencialment al Mas Mota o 
trucant al telèfon 972 24 65 70
Lloc i hora: punt de trobada a l’ aula 16 de la Factoria Cultural 
Coma Cros, a les 20 h. Després, anirem a l’exterior dels voltants de la 
Factoria Cultural Coma Cros fins a les 23 h aproximadament. 
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CINEMA A 
LA FRESCA

INVICTUS
Projecció de la pel·lícula Invictus (en castellà)
Dia: dijous 5 de juliol
Lloc i hora: plaça Llibertat, a les 22 h. En cas de pluja, l’activitat es 
traslladarà a la pista poliesportiva de Salt.

AVATAR 
Projecció de la pel·lícula Avatar (en castellà)
Dia: dijous 12 de juliol
Lloc i hora: plaça Catalunya, a les 22 h. En cas de pluja, l’activitat 
es traslladarà a la pista poliesportiva de Salt. 

INTOCABLE 
Projecció de la pel·lícula Intocable (en català)
Dia: divendres 13 de juliol
Lloc i hora: plaça Sant Cugat, a les 22 h. En cas de pluja, l’activitat 
es traslladarà a la pista poliesportiva de Salt. 

BRAVE
Projecció de la pel·lícula Brave (en català)
Dia: dijous 19 de juliol
Lloc i hora: a l’aparcament del pavelló municipal, a les 22 h. En 
cas de pluja, l’activitat es traslladarà a la pista poliesportiva de Salt.

MÚSICA I BALL
ZUMBA
Classe oberta de zumba
Dia: dimarts 3 de juliol
Lloc i hora: a la plaça Llibertat, de 21 a 22 h 

BREAK DANCE 
Exhibició i classe oberta de break dance amb Rockzillaz Crew
Dia: dimecres 4 de juliol
Lloc i hora: a l’Espai Som Salt, de 20.30 a 22 h

LINDY-HOP
Classe oberta de lindy-hop
Dia: dimecres 11 de juliol
Lloc i hora: a la plaça de la Maçana, de 21 a 22 hO
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TALLER, EXHIBICIÓ I CLASSE 
DE FLAMENC
A la primera part de l’activitat es realitzarà un taller de manualitats 
per a crear complements que faran que tots i totes les participants 
vagin ben elegants! A la segona part de l’activitat (a partir de les 20 h) es 
realitzarà una exhibició de flamenc i una classe oberta per a tothom! 
Dia: divendres 20 de juliol
Lloc i hora: a la plaça de la Maçana. Taller de 19 a 20 h i exhibició i 
classe de 20 a 21.30 h

ESPORT
TORNEIG ESPORTIU: JOC DEL 
CEMENTIRI
Torneig esportiu per passar-ho d’allò més bé jugant al típic i 
tradicional joc del cementiri. Es jugarà creant dos equips i hauran de 
competir per la victòria. Guanya el primer equip que aconsegueix 
que totes les persones de l’altre equip siguin al cementiri. 
Dia: dimecres 4 de juliol
Inscripcions: les persones interessades ho han de comunicar 
durant les setmanes prèvies als monitors i monitores del «Juguem? 
Als patis i a les places». 

Lloc i hora: a l’Espai Som Salt i Escola La Farga, de 18 a 20.30 h

EXHIBICIÓ I TORNEIG DE 
BOTXES
Primera part: explicació teòrica de les botxes i diferències amb la 
petanca. 
La segona part: exhibició dels membres del club. 
Tercera part: exercicis pràctics amb participants. 
Dia: dimecres 11 de juliol
Lloc i hora: a la plaça de la Maçana, de 19 a 21 h

KAYAC AL TER
Aprofitarem el privilegi de tenir un riu com el Ter al nostre municipi 
per descobrir aquest esport de la mà de monitors/es experts/es del 
Club de Piragüisme Salt-Ter que ens ensenyaran les tècniques per 
conduir un kayak.
Dia: dimarts 17 de juliol
Inscripcions: del 18 al 29 de juny. Presencialment al Mas Mota o 
trucant al telèfon 972 24 65 70
Lloc i hora: al Pla dels Socs (a prop de l’embarcador de fusta). 
Dos torns: de 17.30 a 19 h (grup 1) i de 19.05 a 20.30 h (grup 2)
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TORNEIG ESPORTIU: 3X3 DE 
BÀSQUET
Torneig esportiu de bàsquet 3x3. Consistirà en un torneig 3x3 on els 
participants hauran de venir amb els equips fets i allà es competirà 
amb els altres equips fins a tenir uns guanyadors/es.
Dia: dimecres 18 de juliol
Lloc i hora: a l’Escola la Farga, de 20.30 a 22 h

LLEURE
GIMCANA NOCTURNA
Es faran activitats en què els caus de Sant Cugat i Can Tona ens 
sorprendran amb unes proves molt divertides.
Dia: divendres 6 de juliol
Lloc i hora: a l’Espai Som Salt, de 20 a 21.30 h

RUA DE PERCUSSIÓ
Rua amb el grup de percussió Banda Marcial 504. La Rua començarà a la 
plaça Gaudí i acabarà al Parc Monar. Recorregut pendent de confirmar.
Dia: dimarts 10 de juliol
Lloc i hora: inici a la plaça Gaudí, passant pel Barri Centre.
 De 20 a 21.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DE SALT 

OBERT PER VACANCES 
TRUQUEU AL 972 24 65 70O
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DURANT
TOT

L’ANY
ACTIVITATS GRATUÏTES
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És un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per 
projectes amb l’objectiu de realitzar l’acció educativa. Funciona per 
grups d’edat i cada grup duu a terme un projecte concret. 

GRUP FAB1:
Joves nascuts l’any 2003, 2004 i 2005
Horari: dilluns i dimecres, de 18 a 20 h
Projecte Habilitats per la vida

GRUP FAB2:
Joves nascuts l’any 1999 · 2002
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 20 h 
Projecte Descobreix

DIVENDRES:
Espai obert a joves de 12 a 18 anys. Es programen activitats obertes i 
és el dia per treballar amb els dos grups d’edat.

A LA FÀBRICA JOVE TAMBÉ 
DISPOSEM DE: 
RACÓ DE LA LUDOTECA
És el racó dels jocs de taula com cartes, parxís, escacs, Uno i altres jocs 
de taula moderns i també de la Wii i PlayStation. 
RACÓ DELS ORDINADORS
És un racó on hi ha 6 ordinadors. Són de consum lliure dels joves 
d’acord amb els criteris establerts. S’utilitzen per consultar el correu, 
connectar-se a les xarxes socials, realitzar algun treball...
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. 

A més del treball per projectes també realitzem cursos i tallers pun-
tuals en els que et pots inscriure independentment del dia del teu 
grup d’edat.

ASSEMBLEES LIMBO
El grup motor Limbo és el responsable de l’organització de les festes 
Limbo de Salt. Si t’agradaria formar-ne part, només has de venir i fer-
nos les teves propostes. Entre tots farem que siguin les més divertides 
i participatives de Salt!
Data i horari: dimarts a les 18 h 



ESPAI ESTUDI
L’espai estudi és un servei de reforç escolar per a joves que estiguin 
cursant ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. 
Els participants venen derivats des dels diferents centres de secun-
dària del municipi.  

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Servei públic i gratuït per a joves, on et donarem informació sobre 
tot allò que necessitis (estudis, treball, salut, cultura, esports, par-
ticipació...).
Públic i edat: joves de 12 a 30 anys
Lloc: Estació Jove de Salt
Dates i horari: divendres, de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres, 
de 16 a 20 h
Contacte: www.saltjove.cat - info@saltjove.cat

PUNT JOVE DE SALUT
Servei específic, gratuït i confidencial, que assessora els joves del 
municipi de Salt en temes que afecten la seva salut: sexualitat, ali-
mentació, conductes de risc, addiccions...
Públic i edat: joves de 12 a 30 anys
Lloc: Estació Jove de Salt
Dates i horari: de dilluns a divendres, de 16 a 19 h
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat - salut@saltjove.cat

SERVEI DE GARANTIA JUVENIL
Si no estàs ni estudiant ni treballant i tens entre 16 i 29 anys, apun-
ta’t a la garantia juvenil per poder accedir a programes de formació 
i recerca de feina. Nosaltres t’ajudem a fer-ho.
Públic i edat: joves a partir de 16 anys
Lloc: Estació Jove de Salt
Dates i horari: els dimarts, de 16 a 19 h, i els divendres, de 10 
a 14 h
Contacte: www.saltjove.cat - garantiajuvenil@girones.cat
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XAT (XARXA D’ACCÉS AL TREBALL)
- Orientació laboral: Necessites ajuda a l’hora de buscar feina? Et 
donarem eines!
- Espai de recerca activa de feina (ERAF): Espai obert d’ordina-
dors i cartellera d’ofertes laborals on rebràs suport per la recerca 
activa de feina per Internet.
Públic i edat: joves entre 16 i 25 anys 
Lloc: Satèl·lit Jove de Salt
Horari: de dilluns a dimecres, de 9 a 14 h 
*Per accedir a tots aquests serveis cal inscripció prèvia
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ALTRES 
ACTI

VITATS
DURANT TOT L’ANY



CLASSES DE IOGA 
El ioga és una ciència mil·lenària nascuda arran de la pregunta 
que es fa tot ésser humà: «Què puc fer per millorar i per sentir-me 
millor? En una sessió de ioga escalfem el cos, donem temps 
d’aprofundir en estar presents, flexibilitzem amb postures i respirem 
amb consciència. Sempre observem. És aquest  «observar sense 
jutjar» el que va permetent canvis físics, psíquics i emocionals en tot 
el que vivim.

Dies: tots els dimarts lectius de l’any 
Inscripcions: a través del correu electrònic cami@camideioga.eu o 
trucant al tel. 636 60 90 32 
Lloc i hora: a l’Ateneu Coma Cros, de 19.15 a 20.30 h i de 20.35 a 
21.50 h
Públic: per a majors de 18 anys 
Preu: 28 €/mes (una classe de prova gratuïta)
Organitza: Amics del Tai-txi Chuan de Salt 
Contacte: Mercè Ribera
Dades d’interès: www.camideioga.eu 

CLASSES DE MANTENIMENT 
Classes de manteniment, posa’t en forma!
Dia i hora: dimarts i dijous, de 9.10 a 10 h
       dilluns i dimarts, de 19.10 a 20 h

Lloc: Associació Cultural Zona Olé - pg. Països Catalans, 137 - Local A
Públic: per a tots els públics 
Preu: 25 €/mes - 2 dies a la setmana
Organitza: Associació Zona Olé 
Contacte: Mónica Avilés - tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: cal portar roba còmoda i unes vambes. Pots combinar 
els dies i les hores com et vagi bé, ideal per la feina amb canvi de torns.

CURS DE CASTANYOLES
Curs de castanyoles per a principiants
Dia i hora: dimecres, de 19 a 20 h  
Lloc: Associació Cultural Zona Olé - passeig Països Catalans, 137, 
local A
Públic: a partir de 12 anys
Preu: 25 €/mes
Organitza: Associació Cultural Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés - tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: cal portar roba còmoda i castanyoles 

CURS DE SEVILLANES
Curs intensiu de sevillanes per a principiants 
Dia i hora: dimecres de 18 a 19 h  (estem oberts a poder ampliar horari)
Lloc: Associació Cultural Zona Olé  - pg. Països Catalans, 137 Local A
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Públic: per a tots els públics
Preu: 25 €/mes
Organitza: Associació Cultural Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés - tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: Cal portar roba còmoda i unes sabates amb una 
mica de taló

ACTIVITATS AL CENTRE DE 
RECURSOS DE LA GENT GRAN
Públic: gent gran
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt
Contacte: centregentgran@cbs.cat - tel.  972 01 16 55

MANUALITATS
Dies: dilluns i dijous
Lloc i hora: al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt, de 15.30 
a 17.30 h

ENTRETENIMENTS DE MEMÒRIA
Dia: dimarts
Lloc i hora: al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt, de 15.30 
a 17.30 h

ESPAI DE TROBADA AMB PATCHWORK
Dia: dilluns
Lloc i hora: al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt, de 16 
a 18 h

TALLER DE FISIOTERÀPIA
Dia: dimecres
Lloc i hora: al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt, de 16 a 
17 h o de 17 a 18 h (a valorar per la fisioterapeuta)
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AGRAÏ
MENTS



Acadèmia EduTIC
Agrupació Fotogràfica de Salt
Àrea de Cultura
Associació d’Arrossaires d’Argelaguer
Associació Cultural Zona Olé
Associació de Veïns del Barri Centre
Associació de Veïns del Barri dels Escriptors
Associació de Veïns de la Maçana
Associació de Veïns del Veïnat de Salt
Associació de Veïns Grup Sant Cugat
Ateneu Popular
Banda Marcial 504
Bar El Raïm
Biblioteca d’en Massagran
Biblioteca Pública Iu Bohigas
Breakers
Casa de Cultura Les Bernardes
Casal dels Infants

Cau Can Tona
Cau Sant Cugat
Centre de Recursos de la Gent Gran
Cia. Las Lolas
Club Bàsquet Salt
Club Botxes Salt
Club Natació Swimfaster Salt
Club Piragüisme Salt-Ter
Comissió de Festes de Salt
Comissió de Festes del Barri de la Processió
Consorci del Ter
Coral Tribana Salt
Diputació de Girona
ERAM Zeta
Escola de Dansa Nou Espiral
Escola Municipal de Belles Arts
Espai Municipal d’Ocupació
Estació Jove

Fàbrica Jove
Factoria Cultural Coma-Cros
Federació Unió d’Empresaris de Salt
Fundació Atenea
Jazz de Girona
Juguem?
Kids&Us Salt
Lux DJ
Mas Mota
Mou-te en bici
Parròquia de Sant Cugat de Salt
Pla Comunitari
Salt Gimnàstic Club
Universitat Oberta de Catalunya
Videocinema
Viver d’Empreses Creativoculturals

Les dades que conté aquesta guia són informatives. L’ Ajuntament de Salt no es fa responsable de les 
activitats que no són d’organització municipal.
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