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Equip de futbol femení de Coma Cros 1971. Ajuntament de Girona. CRDI 
(Foto: Narcís Sans Prats) 

 



Projectes Ateneu

#femAteneuSalt

POBRESA I RIQUESA. Projecte teatral
Després del gran èxit assolit en l’estrena de l’obre de creació: “La negra”, 
estrenada durant la festa Major de Salt davant la Coma Cros, amb una gran 
acollida d’un públic molt nombrós, el projecte es troba en una nova fase: 

Després de treballar de valent des de l’octubre del 2017 per crear una 
obra que parlés del repartiment de la riquesa, i que finalment ha parlat 
essencialment sobre el racisme, ara toca treballar per portar a places i a 
nous indrets “La Negra”. Per tal que segueixi, a través de l’art, despertant 
reflexions i consciència crítica.
La Troupe de la concòrdia, que és el grup que forma el projecte, afronta 
doncs un curs apassionant amb ganes de mostrar la gran feina feta. 

Pròximes actuacions: 
15/10 Can Gibert del Pla (espai Güell) i 27/10 Olot (Centre Núria).

COMA CLETA - Taller de Bicicletes
Activitat coeducativa de mecànica on les ciclistes més joves i les grans 
s’embruten les mans de greix per arreglar la pròpia bici. Podeu venir a 
reparar la bici, donar un cop de mà, cedir bicis, peces o eines. Un espai 
per qui estima la bici. Un espai amb eines i coneixement per compartir. 
Activitat coeducativa de mecànica on les ciclistes més joves i les grans 
s’embruten les mans de greix per arreglar la pròpia bici.

Tots els dijous de 17.30 h a 20.30 h, al garatge de bicis de la Coma Cros.

Vine a l’Ateneu Popular de la Coma Cros i participa-hi!  
Ens trobaràs de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h a la planta 
baixa de l’edifici (espai de trobada “EL TELER”). Contacta amb l’Ateneu, 
proposa i participa a les assemblees i comissions:

Grup motor
Comissió Espais
Comissió Escenaris
Comissió Infància i famílies

Comissió Pagesa
Comissió Dones
Comissió Comunicació

ateneucomacros.cat

info@ateneucomacros.cat

@ateneucomacros



ACTIVITATS
A L’ATENEU

CALENDARI D’ACTIVITATS

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

18.00 h   Memorial Putu Güell Fest   
21.30 h   Cinema  Nit de la Iguana
 

19.00 h    Assemblea
22.30 h   Concert  Karamba + Dj Juanita Alimaña
22.30 h   Concert  Miquel Gil
18.00 h   Concert  Arianna Puello
21.30 h   Cinema  Nit de la Iguana
10.30 h   Petit Ateneu 
 

10.00 h   Debat-intercanvi Matinal pagesa
21.30 h   Cinema  Nit de la Iguana
10.30 h   Petit Ateneu
21.30 h   Cinema  Mostra cinema espiritual 
22.30 h   Concert  Tarta Relena

22.30 h   Humor  Roger Peláez
10.00 h   Assemblea Anual - Federació
10.30 h   Petit Ateneu 

Estigues alerta a la programació al nostre web ateneucomacros.cat

ds. 14
dv. 20

dj. 03
dv. 04
dv. 11
dg. 13
dv. 18
ds. 19

ds. 09
dv. 15
ds. 16
dv. 22
dv. 29

dv. 13
dg. 15
dv. 21

Data: dv 29/11/19
Hora: 22.30 h 

Preu: 3€
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KARAMBA és una barreja multicultural de 
Veneçuela, Catalunya, França, Argentina i 
Cuba. Una banda de dones que donen lloc 
a un estil on es fusiona el son, el cha-cha, 
la salsa i la timba, amb el rap i el hip-hop, 
creant un color musical nou, especial, diferent 
i poderós.

Neix el 2018 sota el paraigua de set història 
de vida diferents. Històries de migracions, 
d’herències musicals, de maternitats 
subversives i diverses, amb la intenció de 
perseguir somnis, de reivindicar el paper de 
la dona, del compromís amb la música. Set 
pensaments units per el desig de projectar 
contingut que desperti consciència als oients, 
i que a la vegada pugui contagiar alegria i 
il·lusió a l’espectador.

KARAMBA + Dj JUANITA ALIMAÑA

Salsa i altres sons afrocaribenys 
dels 60’s i 70’s. 100% Vinil. 
Dels seus plats sonaran artistes 
com: Javier Vázquez, Kako, 
Jonnhy Ventura, Ismael Rivera, 
Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rico 
López, Ray Pérez, Harlow, 
Chamaco Ramírez…

Dj JUANITA ALIMAÑA
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Data: dv 04/10/19
Hora: 22.30 h 

Preu: 7 €



KARAMBA + Dj JUANITA ALIMAÑA
Miquel Gil és un dels músics més destacats del 
panorama mediterrani actual.Grata la terra amb 
un cantar profund i emocionant i, de fet, el seu cant 
amortitza el llegat de les músiques de tradició oral que 
ha aixecat des que formava part d’Al Tall.

Miquel Gil, el més modern dels cantadors, s’agita 
i es deixa agitar com correspon a un artista que viu 
la tradició des del present i amb la mirada clavada 
al futur. Així és com surten treballs com Geometries 
(Temps Record, 2019), on el cantant valencià ofereix 
un conjunt polièdric de cançons, cants oberts i vocació 
modal. Sempre amb melodies d’arrel i el denominador 
comú mediterrani, amb bona dosi també de poesia 
contemporània.

Presenta el seu darrer disc Geometries amb: 

Miquel Gil: veu i guitarra
Eduard Navarro: bandúrria, llaüt, dolçaina, 
veus i vents
Gusmà Gil: baix

MIQUEL GIL
Data: dv 11/10/19
Hora: 22.30 h 

Preu: 7€

Data: dv 04/10/19
Hora: 22.30 h 

Preu: 7 €



Arianna Puello torna a Salt, a la ciutat que la 
va veure créixer com artista, en una gira per 
commemorar els 20 anys del llançament de 
“Gancho perfecto”, el seu àlbum de debut. Aquest 
disc la va situar de cop com una de les figures 
referencials de l’escena rap llatinoamericana. 

El concert serà un recorregut per l’extensa i 
aclamada discografia d’una MC que, des de 
la seva condició de dona i immigrant, no ha 
desaprofitat cap moment per revolucionar ments 
amb el seu rap combatiu.

ARIANNA PUELLO
Data: dg 13/10/19
Hora: 18.00 h 

Preu: 
5€ anticipada
10€ taquilla

Prèvia l’actuació d’Arianna Puello hi haurà teloner 
pendent de confirmació.



Roger Pelàez porta molts anys esperant aquest 
moment en que els idiotes dominen el món perquè 
ell és molt idiota i té per segur que, amb una mica de 
sort, un tros o altre de món li’n tocarà. Canta, dibuixa, 
estudia el Talmud i ha publicat llibres de tebeos on 
simplifica les coses per fer la vida més manejable i 
mengívola a penya com ell. Que no tenen res, que 
no són res i que no aspiren a res.

ROGER PELÁEZ
Data: dv 13/12/19
Hora: 22.30 h

Preu: 3€

Projecte de dues cantants per explorar a cappella 
les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. 
Lluny de voler crear un segell d’allò tradicional que 
defineix la mediterraneïtat, Tarta Relena vol fer-se seu 
un repertori que va des de músiques de tradició oral 
fins a cançons d’autor que es relacionen amb l’àrea 
geogràfica del Mediterrani.

TARTA RELENA
Data: dv 29/11/19
Hora: 22.30 h 

Preu: 3€

MANDONGUILLES DE FRENILLO (Humor)
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Temàtica: La part fosca de la infància

La part fosca de la infància serà el proper bloc temàtic de La Nit 
de la Iguana. S’han triat, de manera meticulosa, tres pel·lícules 
increïbles, premiades en els millors festivals internacionals, i 
que aportaran una mirada encertada sobre la psicologia infantil, 
els dimonis interns que els aguaiten i la brutalitat de la violència 
entre nens i adolescents per la qual actualment es regeix la vida 
escolar i que moltes de nosaltres no volem veure. L’horror d’una 
quotidianitat d’alguns infants que -per què no?-, podrien recórrer 
a la justícia per demandar als seus pares pel “crim” d’haver-los 
donat aquesta vida.

Espai EL TELER. Hi haurà servei de bar. 
Organitza: Delegació de Salt de La Guerrilla Comunicacional
www.miraicrida.org

LA NIT DE LA IGUANA

CICLE:

20 de setembre – Film de Polònia

18 d’octubre – Film de Canadà

15 de novembre – Film del Líban

Cada 3er divendres de mes, a les 21.30 h

Preu: Gratuït

Activitat infantil-familiar



Temàtica: La part fosca de la infància

LA NIT DE LA IGUANA

Espai EL TELER. Hi haurà servei de bar. 

XVI MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL DE 
CATALUNYA

Divendres 22 de novembre, 21.30 h: “Mustang”

La història es desenvolupa en 
un remot poble de Turquia, on 
cinc joves germanes viuen juntes 
amb la seva àvia. La societat 
local, repressiva i marcadament 
patriarcal,[3] no posa les coses 
fàcil a les germanes, que malgrat 
els seus enginyosos estratagemes 
i fugides no sempre aconsegueixen 
triomfar en la defensa de la seva 
llibertat.

Títol original: Mustang
Direcció: Deniz Gamze Ergüven
País: França   Any: 2015
Idioma original: turc
Durada: 97 minuts
Distribuïdora: Karmafilms
Tradició religiosa: espiritualitat

Preu: Gratuït

La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és un festival de cinema 
anual creat l’any 2004. La Mostra pretén aprofundir en la presència 
de l’espiritualitat en la cultura audiovisual, fer visibles les diferents 
manifestacions religioses i espirituals i contribuir a afavorir el diàleg 
interreligiós i la cohesió social. 

CICLE:
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Deixa’t anar amb el català! 
Tallers de promoció de l’ús del ca-
talà per mitjà de la pràctica oral de 
la llengua. Sessions en grup per 
deixar-se anar i practicar l’idioma. 

Durada: 20 hores
Dies: dimarts (grup inicial) i 
dijous (grup avançat)
Hora: de 15.15 h a 16.15 h
Dates: del 24/07/19 al 19/12/19
Places: 2 grups de 15 
Tallerista: Estefania Lozano

Gratuït

Converses en plural

Activitat de defensa personal per 
a noies, on aprendre nocions bàsi-
ques de defensa i el SIAD i altres 
entitats faran xerrades sobre l’em-
poderament de la dona.  Activitat 
conjunta del projecte JUGUEM?, 
el SIAD i l’Ateneu Coma Cros.

Durada: 18 hores
Dies: dijous
Hora: de 16 h a 17.15 h
Dates: del 14/10/19 al 19/12/19
Places: 20 (noies de 1r a 4t ESO)

Preu: 5€

Defensa Personal per a noies

Formació especialitzada en el 
desenvolupament de les habilitats 
i estratègies necessàries per a la 
superació de l’examen d’espanyol 
DELE A2 per a sol·licitants de la 
nacionalitat espanyola. Pràctica 
amb exàmens reals d’altres con-
vocatòries.

Preparació examen d’espanyol DELE A2
Durada: 24 hores
Dies: dimarts i dijous
Hora: de 18.30 h a 20.00 h
Dates: del 24/09/19 al 14/11/19
Places: 15 
Tallerista: Laia Canals

Preu: 48€

Descobreix els beneficis del Ha-
tha Ioga a la vida diària. A través 
de diferents tècniques com pos-
tures, respiració conscient, me-
ditació i relaxació retrobarem el 
nostre equilibri, flexibilitat i major 
benestar. Regala’t un espai per 
estar amb tu mateix/a!

Durada: 24 hores
Dies: dijous
Hora: 1r grup: de 19.15 h a 20.30 h 
2n grup: de 20.30 h a 21.45 h
Dates: del 01/10/19 al 17/12/19
Places: 12
Tallerista: Anna Grabalosa 

Preu: 81€

Ioga
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Converses en plural

Taller dirigit a persones que vulguin  
aprendre a construir jocs i joguines de 
fusta pels seus fills o família. La idea 
és que cadascú faci el seu projecte 
personal. El material de construcció de 
les joguines l’aportarà cada alumne. És  
fara trobada prèvia per identificar les 
necessitats dels assistents i explicar el 
funcionament del taller.

Durada: 20 hores
Dies: dimecres
Hora: de 17.00 h a 19.00 h
Dates: del 08/10/19 al 10/12/19
Places: 15
Tallerista: Joan Pedra

Preu: 70€

Construcció de joguines de fusta

Ioga

Experimenta la vitalitat dels ritmes afri-
cans amb percussió en directe. Allibe-
ra’t de bloquejos, reconnecta amb tu, 
arrela’t a la terra i tonifica el teu cos. 
En Michel Dodou Ndione, ballarí i can-
tant professional, t’obrirà la mirada a un 
altra realitat i t’ensenyarà els ritmes, el 
seu significat, ús i país d’origen. 

Dansa africana
Durada: 18 hores
Dies: divendres
Hora: de 17.00 h a 19.00 h
Dates: del 20/09/19 al 21/12/2019
Places: 18
Tallerista: Michel Doudou 
Ndione

Preu: 144€

Descobreix el moviment més genuí a 
través de la dansa improvisació. Expe-
rimenta les possibilitats creatives del 
teu cos més enllà de formes o movi-
ments preestablerts. Partint d’exercicis 
senzills d’escolta conscient deixarem 
espai a la creació individual i grupal. 
Paisatges musicals inspiradors ens 
acompanyaran en aquest viatge.  

Dansa improvisació
Durada: 20 hores
Dies: dimecres
Hora: de 17.00 h a 19.00 h
Dates: del 08/10/19 al 10/12/19
Places: 15
Tallerista: Ariadna Sarrats 
Carbó

Preu: 120€



Curs de lectoescriptura en català adreçat 
a dones, prioritàriament amb menors de 
fins a tres anys a càrrec.

Alfabetització bàsica (nivell inicial)
Durada: 20 hores
Dies: dilluns i dimecres
Hora: de 09.15 h a 10.15 h
Dates: del 23/07/19 al 18/12/19
Places: 15 
Tallerista: Anna Sánchez

Gratuït

Apunta’t a un cor feminista mixt. Can-
tarem cançons que parlin d’igualtat, de 
canvi social, de lluita, d’esperança, d’eco-
logia, d’altres mons possibles. El repertori 
s’escollirà de forma col·lectiva, proposant 
cançons una vegada al mes i triant en fun-
ció del que voti el grup.

Durada: 18 hores
Dies: dimecres
Hora: de 19.00 h a 20.30 h
Dates: del 18/09/19 al 18/12/19
Places: 18
Tallerista: Paula Grande

Preu: 81€

Cor Feminista
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Vine a desafiar la llei de la gravetat! Salta, gira, balla i deixa’t emportar. 
Comparteix una bona estona jugant amb la física del moviment i endin-
san-te en el món de la dansa aèria. La dansa aèria és una disciplina que 
utilitza corda i arnés per a ballar amb la paret com a suport. Experimentació 
en l’alçada i comportament de la gravetat en els diferents nivells. 

Dansa aèria

Iniciació matins

Durada: 16,5 hores
Dies: dimarts
Hora: de 11.00 h a 11.30 h
Dates: del 01/10/19 al 
17/12/2019
Places: 10
Tallerista: Berta Escudero i 
Paula Radresa

Preu: 132€

Iniciació tardes

Durada: 16,5 hores
Dies: dimarts
Hora: de 19.00 h a 20.30 h
Dates: del 01/10/19 al 
17/12/2019
Places: 10
Tallerista: Berta Escudero i 
Paula Radresa

Preu: 132€

Avançat

Durada: 18 hores
Dies: dimecres
Hora: de 19.00 h a 20.30 h
Dates: del 02/10/19 al 
18/12/2019
Places: 10
Tallerista: Berta Escudero i 
Paula Radresa

Preu: 144€
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Espai de debat obert sobre l’activitat agrícola a les nostres hortes.

Matinal pagesa

Dissabte 9 de novembre
de 10.00 a les 13.00 h 
Lloc: Teler de la Coma Cros
Preu: Gratuït

El tercer dissabte de cada mes les families ocupem el Teler! Espai 
obert per compartir una bona estona tot fent activitats.

Taller manualitats:
calendari d’advent
21 de desembre 

Dissabtes Petit Ateneu

Dissabtes de 10.30 h a 12.30 h   Preu: Gratuït

Dimarts de 16.30 h a 18.30 h 

Taller de cuina 
19 d’octubre

Pendent de 
concretar
16 de novembre

Com ens imaginem el futur immediat de les nostres hortes? Quins 
sistemes de cultiu practiquem? Què diu el pla d’usos de les hortes? Com 
podem contribuir a aplicar-lo? Quina responsabilitat tenim com a hortolans 
i hortolanes per tal de millorar i mantenir la riquesa d’aquest espai natural 
tan valuós?

Des de la comissió pagesa volem promoure un espai de trobada on 
debatre i compartir les diverses experiències sobre l’activitat agrícola a les 
hortes del nostre entorn.

Presentarem també el Punt d’Intercanvi de Llavors de l’Ateneu, promogut 
per la comissió pagesa i obert a la participació de totes aquelles persones 
que vulguin contribuir a mantenir viva aquesta iniciativa. Així que us ani-
mem a portar les vostres llavors per deixar-ne una mostra!!!

Activitat infantil-familiar

Activitat infantil-familiar

Els dimarts compartim un espai de trobada per adults/es amb nens/
nenes que es vulguin involucrar a la comissió i a l’Ateneu o senzilla-
ment compartir un espai de trobada. Obert a tothom!

Trobades comissió 
infància i famílies



i també...
Hi ha un munt de cursos i tallers organitzats i gestionats directa-
ment per les entitats que utilitzen espais a l’Ateneu. Demaneu 
informació per veure horaris i disponibilitat.

IOGA: Dijous, 11.00 h
Associació fibromiàlgia Salt   

FLAMENC I SEVILLANES: Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h    
Associació Cultural Algarabia  

SEVILLANES I INICIACIÓ AL FLAMENC: Divendres de 17.30 a 21.30 h
Associació Cultural Zona Olé  

THI KUNG: Dilluns de 19.00 h a 20.00 h
La mecànica del Canvi  

CAPOEIRA: Dilluns i dijous de 19.30 h a 22.00 h
Associació Capoeira Canigó   

TAIXI: Dilluns de 19.30 h a 21.30 h, dimecres de 19.30 h a 21.00 h
Associació Amics del Taixi Chuan de Salt

BALL EN LÍNEA: Dilluns de 16.30 h a 18.30 h
Associació de veïns i veïnes del Veïnat   

PROJECTE REFORÇA’T: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 
17.30 h a 19.00 h

Associació Socioeducativa Nousol 

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA FACILITACIÓ DE GRUPS: 
Divendres de 16.00 h a 20.00 h i dissabtes de 10.00 h a 18.30 h (pausa x dinar)

Fil a l’agulla 

CANT CORAL: Dissabtes de 15.30 h a 19.30 h
Coral Rossinyol   

CANT CORAL: Dimarts de 20.15 h a 22.15 h i dijous de 20.00 h a 23.00 h
Coral Tribana   

CANT CORAL: Dilluns de 20.30 h a 22.30 h
Cor País Meu

ESGRIMA ANTIGA: Dissabtes d’11.00 h a 13.00 h
Hemogicat (Comunitat Gironina d’Esgrima Històrica)
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Títol original: Mustang
Direcció: Deniz Gamze Ergüven
País: França   Any: 2015
Idioma original: turc
Durada: 97 minuts
Distribuïdora: Karmafilms
Tradició religiosa: espiritualitat



Associació Amics del Taixi Chuan de Salt

- Entitats i col·lectius.
- Persones a títol individual, si són activitats d’interès col·lectiu.

* Es prioritzaran persones, entitats i col·lectius sense ànim de lucre de Salt.

S’oconsella 15 dies abans de l’ús. Si es fa més tard, no hi ha 
garanties de tenir la confirmació a temps.

La resposta es donarà en un termini màxim de 48 hores després 
de la prereserva.

Qualsevol aspecte que tingui a veure amb incompatibilitats o solapament 
d’activitats i espais es treballarà conjuntament amb les parts implicades.  

L’Ateneu Popular Coma Cros disposa d’un pla d’usos, criteris i taxes per a 
la demanda d’espais o realització d’activitats

Presencialment:
- A l’Ateneu (Planta baixa) de 
  dilluns a divendres de 16h a 20h.
- Al Servei d’Atenció Ciutadana de 
  l’Ajuntament de Salt entrant una 
  instància pel registre d’entrada.

No presencialment:
- Per correu electrònic: 
  info@ateneucomacros.cat
- Amb certificat digital:
  a la web de l’Ajuntament 
  www.salt.cat

Qui pot demanar un espai o proposar una 
activitat?

Quan puc demanar un espai?

Quan tindré resposta?

Com puc demanar un espai?



associacions SALT cultura
espai per entitats persones
activitats diversitat tallers
punt de trobada assemblea 
gestió comunitària educació
transparència poble cursos
participació ciutadana 
#femAteneuSalt

ateneucomacros.cat

info@ateneucomacros.cat

@ateneucomacros




