SETMANA DE
L’11 AL 17 DE
DESEMBRE

DECOREM LA BIBLIOTECA

Taller de decoració nadalenca a càrrec de l’alumnat del PTT PFI
Salvador Sunyer.
Dia: del dimarts 12 al dijous 14 de desembre
Hora i lloc: a les 17.30 h, a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic i preu: infants · activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas · bibsalt@salt.cat

LES VEUS DE SALT 2017

Recital de poemes amb interludis musicals. Es llegiran poemes en diferents
llengües i les seves traduccions al català, i poemes catalans traduïts a
d'altres idiomes. Els lectors són alumnes de l'Oficina de Català, l'Escola
d'Adults i voluntaris.
Enguany presentarà l'acte l'escriptor Rafel Nadal.
Dia: dijous 14 de desembre
Hora i lloc: a les 20 h al Centre d'Arts Escèniques El Canal
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta (recapte a benefici de Càritas)
Organitza: Càritas Salt, Escola d'Adults i Consorci per a la Normalització
Lingüística
Contacte: salt@cpnl.cat

AUDICIÓ DE NADAL

A l'audició de Nadal els alumnes de l'Espai Jazz Academy presenten el
treball desenvolupat al llarg del primer trimestre.
Dia: divendres 15 de desembre
Hora i lloc: al Sunset Jazz Club
Públic i preu: totes les edats · activitat gratuïta
Organitza: Espai Jazz · info@espaijazz.com

VERMUT DE NADAL

Cercavila de repertori nadalenc, amb tota mena d'instruments tradicionals
i cor de veus mixtes, al carrer Major, des de Can Ricard fins a Can Serrallonga.
Concert vermut a l'arribada.
Dia: dissabte 16 de desembre
Hora i lloc: a les 12 h, al bar Can Ricard
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: AulaTradi i Coral Cor País Meu
Contacte: tel. 606 34 69 40 (Perepau Ximenis)
Dades d'interès: col·labora l'Associació de Veïns del Veïnat de Salt

CONCERT DE NADAL DE LA
CORAL TRIBANA
Concert de nadales de la coral en benefici de Càritas Salt.
Dia: dissabte 16 de desembre
Hora i lloc: 18.30 h, a l’església Sant Cugat de Salt
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Coral Tribana Salt

QUINA DELS MARRECS DE SALT
Quina popular amb molt bon ambient i ganes de fer grans coses!
Dia: dissabte 16 desembre
Hora i lloc: 21 h al local de Marrecs de Salt (a les Naus Guixeres, 8, de
la Factoria Cultural Coma Cros)
Públic i preu: per a tots els públics · activitat gratuïta
Organitza: Marrecs de Salt
Contacte: Sergi Font · telèfon 678 65 35 86
Dades d'interès: hi haurà servei de bar

ACTES PER LA MARATÓ de TV3

El dia 17 de desembre es realitzaran diferents actes a benefici de la Marató
de Tv3. Consulta'ls a www.salt.cat
Dia: diumenge 17 de desembre
Hora i lloc: zona esportiva El Pla, a partir de les 9 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: Ajuntament de Salt · Generalitat de Catalunya a Girona · Euses

SORTEIG D’ENTRADES PER AL
FESTIVAL TEMPORADA ALTA

No et perdis el sorteig d’unes entrades per anar al Festival Temporada
Alta. Estigués atent/a per saber com participar al concurs. Ben aviat
s’explicarà el mètode que cal seguir, no et despistis!
Dia, hora i lloc: consultar a la web o a les xarxes socials de la Federació
de Comerciants de Salt.
Públic: per a tots els públics
Organitza: Federació de Comerciants de Salt
Contacte: www.fedcomsalt.com

SETMANA DEL
18 AL 24 DE
DESEMBRE
CANTADA DE NADALES DELS
ESTUDIANTS DE L`INSTITUT
VALLVERA

Cantada de nadales als comerços dels nostres barris a càrrec dels estudiants de l’Institut Vallvera de Salt.
Dia: divendres 22 de desembre de 2017
Hora i lloc: de les 18 h fins a les 20 h amb el recorregut següent: plaça
Catalunya, avinguda Països Catalans, carrer Francesc Macià i zones
Massana i centre
Edat i preu: per a tots els públics · activitat gratuïta
Organitza: Federació Unió d'Empresaris de Salt
Contacte: info@femsalt.org

PATGES REIALS

Vine a trobar-te amb els patges reials al Mercat Municipal i a les demés
zones comercials!
Dia: divendres 22 i dissabte 23 de desembre
Hora i lloc: consultar a la web o a les xarxes socials de la Federació de
Comerciants de Salt.
Públic: per a tots els públics
Organitza: Federació de Comerciants de Salt
Contacte: www.fedcomsalt.com

FESTA DE NADAL ˝MUSICAL˝
al salt gimnàstic club

Representació del conte La bella i la bèstia amb l’actuació dels entrenadors i tots els gimnastes del club.
Inscripcions: adquirir entrades a la seu del club (c/ Miquel Martí i Pol, 5)
Dia: divendres 22 i dissabte 23 de desembre
Hora i lloc: sessions a les 17.30 h, 18 h , 19.30 h i 20 h (segons dia)
Públic: per a tots els públics
Preu: 5 € amb una tira per sorteig
Organitza: Salt Gimnàstic Club

CANTADA DE NADALES AL
MERCAT MUNICIPAL

Concert de nadales al Mercat Municipal.
Dia, hora i lloc: consultar la web de la Federació de Comerciants de
Salt o del Mercat Municipal de Salt.
Públic: per a tots els públics
Organitza: Federació de Comerciants de Salt i Mercat Municipal
Contacte: www.fedcomsalt.com · www.mercatdesalt.com

ELS PASTORETS DE SALT

Més de 40 actors han sumat esforços per escenificar Els Pastorets. En
Lluquet i en Rovelló són els protagonistes d'aquesta divertida adaptació on també hi trobarem un Satanàs i un St. Miquel molt preocupats
per qui serà el vencedor. Un munt de pastors, angelets i dimonis que,
amb un toc d’humor, ens faran passar una bona estona a petits i grans.
Dia: dissabte 23 de desembre (dues funcions més els dies 25 i 26 de
desembre)
Hora i lloc: 19 h al Teatre de Salt
Públic: per a tots els públics
Preu: 6 €
Organitza: Àrea de Cultura i El Safareig Teatre

Contacte: Àrea de Cultura · telèfon 972 24 91 91
Dades d'interès: el 50% de la recaptació del dia 23 es donarà a
l'associació Càritas de Salt.

CANTADA DE NADALES DE LA
CORAL BISERICA PENTICOSTALA
La Coral Biserica Penticostala “Elim” ens oferirà tot un repertori de
nadales en diferents idiomes.
Dia: dissabte 23 de desembre
Hora i lloc: de 19 a 20 h a la Casa de Cultura Les Bernardes
Edat i preu: per a tots els públics · activitat gratuïta
Organitza: Federació Unió d'Empresaris de Salt · info@femsalt.org

MISSA DEL GALL

Activitat popular i tradicional de la nit de Nadal, amb la llum de la pau
de Betlem, cants i poemes. Al final gaudirem d'una representació a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Cugat i xocolatada per a tothom.
Dia: diumenge 24 de desembre
Hora i lloc: 23 h a l'església de St. Cugat
Organitza: parròquia de St. Cugat i Agrupament Escolta i Guia St.Cugat
Contacte: Fèlix Mussoll Segura, carrer Llarg, 56 · telèfon 972 23 46 86

PARADA SOLIDÀRIA
D’AGERMANAMENT PERÚ

Venda solidaria d'objectes d’artesania realitzats per persones del nord
del Perú, amb un doble objectiu: la seva promoció i donar idees pels
regals de Nadal.
Dia: diumenge 24 de desembre
Hora i lloc: de 10 a 13 h del matí al Pedró, davant de l’església de Sant
Cugat
Organitza: Agermanament Perú
Contacte: Jordi Casals Sagué, carrer Llarg, 56. Telèfon 972 23 46 86
Dades d'interès: acció solidària amb el nord del Perú
Setmana del 25 al 31 de desembre

SETMANA DEL
24 AL 31 DE
DESEMBRE
ELS PASTORETS DE SALT

Més de 40 actors han sumat esforços per escenificar Els Pastorets de
Salt. En Lluquet i en Rovelló són els protagonistes d'aquesta divertida adaptació on també hi trobarem un Satanàs i un St. Miquel molt
preocupats per qui serà el vencedor. Un munt de pastors, angelets i
dimonis que, amb un toc d’humor, ens faran passar una bona estona a
petits i grans.
Dia: dilluns 25 i dimarts 26 de desembre
Hora i lloc: 19 h al Teatre de Salt
Públic: per a tots els públics
Preu: 6 €
Organitza: Àrea de Cultura i El Safareig Teatre
Contacte: Àrea de Cultura · telèfon 972 24 91 91

QUINA DEL CLUB DE FUTBOL
BONS AIRES

La Federació Unió d'Empresaris de Salt juntament amb el Club de
Futbol Bons Aires organitza una quina de Nadal. T'hi esperem!
Dia: dilluns 25 i dimarts 26 de desembre
Hora i lloc: de les 18 a les 21 h a les Naus Guixeres, 10, de la Factoria
Cultural Coma Cros.
Públic i preu: per a tots els públic · consulteu-ho a l'organització

QUINA SOLIDÀRIA DE NADAL
DE L’AGRUPAMENT
ESCOLTA DE SANT CUGAT

Participa a la quina i emporta't molts regals!
Dia: dimarts 26 de desembre
Hora i lloc: a les 18 h a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: A.E Sant Cugat
Contacte: caudesalt@gmail.com
Dades d'interès: els beneficis de la quina aniran destinats a diverses ONG

ARRIBADA DE LA PRINCESA
SAMARCANDA

La princesa Samarcanda és una emissària dels Reis d'Orient que s'avança a
la seva arribada per ajudar-los a recollir les cartes de tots els nens i nenes
i preparar la seva arribada. Vine a portar-li la teva carta!
Dies, hores i llocs:
· 22 de desembre a les 18 h al Mercat Municial
· 27 de desembre a les 18 h al Barri Vell de Salt a la plaça Juli Garreta
· 28 de desembre a les 18 h al Veïnat de Salt, a la Factoria Cultural Coma Cros,
amb batut de xocolata calenta. (a càrrec de l'Associació de Veïns del Veïnat)
· 29 de desembre a les 18 h a la Massana de Salt
· 30 de desembre a les 12 h a plaça Catalunya
Organitza: Diables d'en Pere Botero amb la col·laboració d'entitats i
voluntaris saltencs

NADAL EXTREM

Des de l'Àrea de Joventut hem preparat un Nadal Extrem! Tenim ganes
de passar uns dies diferents i per aquest motiu us convidem a participar en totes les activitats programades!
Dies i horari: de les 16.30 a 19.30 h, exceptuant les excursions.
Aquestes activitats requereixen inscripció prèvia.

- Dimecres 27 de desembre: presentació de les activitats i dinàmiques
- Dijous 28 de desembre: taller de bosses de cotó
- Divendres 29 de desembre: excursió Gran Circ de Nadal de Girona
Públic i preu: de 12 a 18 anys · 6 € (preu excursió)

ARBRE DELS DESITJOS

S’acaba l’any i tenim moltes ganes que tothom pugui pensar desitjos
per al 2018! Per això escriurem desitjos d’any nou en papers de colors
i els convertirem en diferents figures fent papiroflèxia. Les diferents
formes que surtin les penjarem en un arbre de cartró!
Dia: dissabte 30 de desembre
Hora i lloc: d'11 a 14 h a la plaça del Mercat i a plaça Catalunya
Públic i preu: per a tots els públics · activitat gratuïta
Organitza: Juguem? · juguemsalt@gmail.com

CIRCUIT PER A MAINADA

Circuit amb taulons, cons i senyalització diversa per afavorir la psicomotricitat de la mainada sobre rodes i assolir coneixements bàsics de conducció.
Dia: dissabte 30 de desembre
Hora i lloc: d'11 a 12 h davant l’edifici de la Factoria Cultural Coma Cros
Públic i preu: nens/es de 5 a 12 anys que ja sàpiguen anar en bicicleta. Gratuït
Organitza: Plataforma Mou-te en Bici · tel. 650 64 05 57 · www.moutenbici.org

DURANT EL
MES DE
DESEMBRE
Concurs d'aparadors
˝EL NADAL ALS NOSTRES
COMERÇOS˝

Visita els aparadors dels comerços participants. La Federació Unió
d’Empresaris de Salt a convocat a tots els comerços associats a participar
en el concurs.
Dia: tot el mes de desembre
Lloc: comerços de plaça Catalunya, avinguda Països Catalans, carrer
Francesc Macià, i zona Massana i centre.
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt · info@femsalt.org

CAMPANYA RECOLLIDA DE
JOGUINES del 22 de novembre
al 22 de desembre

La Federació Unió d’Empresaris de Salt posen en marxa la segona recollida de joguines als seus establiments en benefici dels nens de l’Hospital
Matern Infantil de Sant Joan de Déu.
La recollida tindrà dos apartats, un de joguines noves per a l’hospital i un altre
de joguines semi noves o usades que estiguin en bon estat per a diferents
entitats que treballen amb diferents programes infantils al nostre municipi.
Lloc: comerços participants i Oficina de Promoció de la Ciutat
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt · info@femsalt.org

SÚPER PREMIS DE NADAL

La Federació Unió d'Empresaris de Salt posa en marxa aquest any una
pluja de premis en els seus establiments. Trobareu les butlletes de participació a partir del 14 de desembre als comerços participants.
Dia: del 16 de desembre al 5 de gener
Lloc: comerços participants
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt · info@femsalt.org

SETMANA DE
L’1 AL 7 DE
GENER
RUTA DE LA PAU

A les 19 h, al Pedró, davant de l’església de Sant Cugat, comença la Ruta
de la Pau caminant fins a l’església de Vilablareix, amb textos, cants i
testimoniatges sobre el treball per la pau.
En l’acabar es farà una xocolatada.
Dia: dilluns 1 de gener
Hora i lloc: 19 h. Sortida del Pedró
Públic: per a tots els públics
Preu: activitat gratuïta
Organitza: comissió de la Ruta de la Pau
Contacte: Pili Alonso Tornés, telèfon 972 24 03 53 · carrer Llarg, 56
Dades d'interès: caminada comunitària a favor de la pau

NADAL EXTREM

Des de l'Àrea de Joventut hem preparat un Nadal Extrem! Tenim ganes
de passar uns dies diferents i per aquest motiu us convidem a participar en totes les activitats programades!
Dies i horari: de les 16.30 a 19.30 h, exceptuant les excursions.
Aquestes activitats requereixen inscripció prèvia.
- Dimarts 2 de gener: taller de postres nadalencs i jocs de taula.
- Dimecres 3 de gener: excursió al castell de Sant Miquel de Girona.
- Dijous 4 de gener: excursió a la pista de gel de Girona.
Públic: de 12 a 18 anys
Preu: 6 € (preu excursió)
Organitza: Àrea de Joventut

ARRIBEN ELS REIS

Segueix de ben a prop els passos dels tres reis més famosos d’Orient i
dona'ls la benvinguda!

PATGES REIALS

Vine a trobar-te amb els patges reials al Mercat i a les demés zones
comercials!
Dia: dijous 4 i divendres 5 de gener
Hora i lloc: consultar a la web o a les xarxes socials de la Federació de
Comerciants
Públic: per a tots els públics
Organitza: Federació de Comerciants de Salt
Contacte: www.fedcomsalt.com

CAMPAMENT REIAL

Vine al campament reial per donar la benvinguda als Reis d'Orient. Tots
els nens i nenes podreu participar en una gimcana per poder accedir a
parlar amb Ses Majestats!
Dia: divendres 5 de gener
Hora i lloc: de les 15.30 h a les 18.30 h a la Pista Poliesportiva
Organitza: Diables d'en Pere Botero mb la col·laboració d'altres entitats i
voluntaris saltencs
Dades d'interès: els menors d’edat no podran accedir al campament
sense la companyia d’un adult. Si s'anul·lés la desfilada reial per factors
meteorològics, el campament reial romandrà obert fins a les 21 h.

DESFILADA REIAL

Segueix el recorregut de ses Majestats, els Reis Mags d'Orient pels
carrers de Salt. No t'ho pots perdre!
Dia: divendres 5 de gener
Hora i lloc: a partir de les 19 h. La desfilada començarà al carrer
Miquel Martí i Pol, seguint pel carrer de Mercè Rodoreda, carrer Major,
travessia Santa Eugènia, carrer Sant Antoni fins arribar a la Factoria
Cultural Coma Cros.
Organitza: Diables d’en Pere Botero amb la col·laboració d'altres entitats
i voluntaris saltencs

NADAL A LA MIRONA

No et perdis els concerts d'aquest Nadal a la Mirona, i molt menys la
revetlla de cap d'any!!!

· 16è ANIVERSARI DE LA MIRONA amb

Di-versiones + Biflats

Divendres 15 de desembre | 23.30 h | Ant: 8 € · Taq: 12 €

· MIRONADAL: MAINASONS + Animació amb Pere
Hosta amb l’espectacle Open Door
Diumenge 17 de desembre | 17 h | Ant: 9 € Taq: 12 €

FESTA DEL TIÓ DELS DIABLES D'EN PERE
BOTERO amb The Pelukas
Diumenge 24 de desembre | a partir de les 01.00 h | entrada gratuïta

· REVETLLA DE CAP D'ANY 2018 amb Dj Send0
Diumenge 31 de desembre | a partir de les 00.45 h | Ant: 16 € Taq: 20 €
					
preu per grup: 13 € (limitades)
Organitza: La Mirona Lloc: carrer d'Amnistia Internacional (Salt)

CASALETS DE
NADAL I
ACTIVITATS DE
LLEURE
CASALS DE NADAL
PROGRAMACIÓ D’APPS AMB
APP INVENTOR, 2A EDICIÓ

Aquest Nadal els nostres alumnes tenen 7 dies per a exprimir el seu
potencial i crear una nova aplicació amb App Inventor. En aquesta
nova edició pujarem un esglaó més i el disseny funcional i la utilitat de

l’aplicació serà l’objectiu primordial del taller. Primer treballarem el wireframe per tenir clares les pantalles, el discutirem i el perfeccionarem.
I tot seguit ens posarem a dissenyar les pantalles amb els elements
d’interfaç de l’usuari que siguin necessaris, afegirem els sensors… i
finalment ho programarem. Tot un repte!
Inscripcions: per WhatsApp al tel. 606 22 07 88 o per correu electrònic a pregunta@edutic.cat (indicant les dades següents: el nom
complet de l’alumne/a, el nom complet i DNI de la mare, pare o tutor i
l’adreça familiar)
Dia: del dimecres 27 de desembre al divendres 5 de gener
Hora i lloc: de 9 a 12 h a EduTIC - c/Major de Salt, 127
Públic: a partir de 7 anys
Preu: 45 €
Organitza: EduTIC acadèmia de noves tecnologies
Contacte: whatsApp al tel. 606 22 07 88 · pregunta@edutic.cat
Dades d'interès: més informació a edutic.cat

CASALET ARTÍSTIC DE NADAL

Espai per a nens i nenes entre 6 i 13 anys on estimularem les seves
facultats creatives, perceptives, visuals i manuals. Farem dibuix, pintura,
manualitats, treballarem amb fang, etc. Amb la novetat de Digi Art,

dibuixar i pintar amb ordinador. Grups reduïts: màx. 15 nens.
Inscripcions: a l’escola, per telèfon trucant al 606 68 08 04 o per correu
electrònic a: escolapacomorgado@hotmail.es
Dies: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 gener
Hora i lloc: de 9 a 13 h a l’Escola d’Art Paco Morgado · carrer Francesc
Macià, 63
Públic: nens i nenes entre 6 i 13 anys
Preu: 75 € tot el casal
Organitza: Escola d’Art Paco Morgado
Contacte: telèfon 606 68 08 04 · escolapacomorgado@hotmail.es

PIRUETES AL SALT GIMNÀSTIC
CLUB

Campus de Nadal. Millora de la tècnica gimnàstica. Femení i masculí.
Grups per edats. Places per rigorós ordre d'inscripció.
Inscripcions: a la Secretaria del Salt Gimnàstic club, obertes a partir
del 16 de novembre.
Dia: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
Hora i lloc: al Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt (Consulteu els horaris)
Públic: de 6 a 16 anys
Preu: des de 15 €/dia (segons horari)
Organitza: Salt Gimnàstic Club

TOMBARELLES AL SALT
GIMNÀSTIC CLUB

Casal de Nadal. Gimnàstica, tallers, jocs i dansa. Grups per edats. Places
per rigorós ordre Inscripció.
Inscripcions: a partir del 15 de novembre a la Secretaria del Salt Gimnàstic club
Dia: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
Hora i lloc: al Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt (Consulteu els horaris)
Públic: de 3 a 10 anys
Preu: des de 12 €/dia (segons horari)
Organitza: Salt Gimnàstic Club

FUN WEEK, CASAL DE NADAL
˝Winter in alaska˝

Casal de Nadal 100% en anglès per a nens i nenes de 3 a 10 anys. El
casal es divideix en setmanes temàtiques. Aquesta porta per títol “Winter in Alaska” i ofereix un munt d’activitats, com ara l’hora del conte,
jocs, manualitats i activitats diverses. Els nens aprenen a la vegada que
passen una estona molt divertida.
Inscripcions: a partir del 20 de novembre a Kids&Us Salt
Dia: del 27 al 29 de desembre

Hora i lloc: Kids&Us Salt, de 9 a 13 h (acollida gratuïta de 8 a 9 h i de
13 a 14 h)
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys
Preu: 65 € (alumnes) i 70 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres · salt@kidsandus.es · telèfon 872 02 51 67

CASAL NADAL TENNIS

Activitat esportiva de tennis
Inscripcions: contactant amb Eduardo Nieto o Alan Abrami
Dia: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
Hora i lloc: de 9 a 13 h al Club de Tennis Salt «Les Guixeres» (carrer
d'Agustí Cabruja)
Públic: (consulteu a l'organització)
Preus:
· Preu soci per Dia: 14 €
· Preu no soci per Dia: 17 €
Organitza: Club Tennis Salt
Contacte: als telèfons 671 31 41 95 (Eduardo Nieto) o 615 36 43 41 (Alan
Abrami) · ctsalt@magistertennis.com

CASAL OBERT INFANTIL DE
NADAL

Activitats de lleure i sortides en horari de matí (de 10 a 14h aprox).
Inscripcions: activitat adreçada a infants que ja participen en el Casal
Obert Infantil del curs lectiu.
Dia: del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener
Hora i lloc: Escola Silvestre Santaló a les 10 h
Públic i preu: infants de 6 a 12 anys · gratuït
Organitza: Casal dels Infants
Contacte: cartacho@casaldelsinfants.org

CASAL OBERT ADOLESCENT DE
NADAL

Activitats de lleure i sortides en horari de matí (de 10 a 14 h aprox).
Inscripcions: activitat adreçada a infants que ja participen en el Casal
Obert Adolescents del curs lectiu.
Dia: del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener
Hora i lloc: Casal dels Infants (carrer Major, 30) a les 10 h
Públic i preu: adolescents de 12 a 16 anys · gratuït
Organitza: Casal dels Infants · flopez@casaldelsinfants.org

CASAL FAMILIAR DE NADAL

Activitats de lleure i sortides en horari de matí (de 10 a 14 h aprox).
Inscripcions: Activitat adreçada a infants que ja participen en el Casal
Familiar del curs lectiu.
Dia: del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener
Hora i lloc: Casal dels Infants (carrer Major, 30) a les 10 h
Públic i preu: infants de 0 a 6 anys i les seves famílies, gratuït
Organitza: Casal dels Infants · esurroca@casaldelsinfants.org

PROJECTE VINCLES DE NADAL
Activitats de lleure i sortides en horari de matí (de 10 a 14 h aprox).
Inscripcions: activitat adreçada a infants que ja participen en el
Projecte Vincles del curs lectiu.
Dia: del 27 al 29 de desembre
Hora i lloc: Casal dels Infants (carrer Major, 30) a les 10 h
Públic: mares i infants de 0 a 3 anys
Preu: gratuït
Organitza: Casal dels Infants · aiglesias@casaldelsinfants.org

FUN WEEK, CASAL DE NADAL
˝Christmas˝

Casal de Nadal 100% en anglès per a nens i nenes de 3 a 10 anys.
El casal es divideix en setmanes temàtiques. Aquesta porta per títol
“Christmas” i ofereix un munt d’activitats, com ara l’hora del conte,
jocs, manualitats i activitats diverses. Els nens aprenen a la vegada que
passen una estona molt divertida.
Inscripcions: a partir del 20 de novembre a Kids&Us Salt
Dia: del 2 al 5 de gener de 2018
Hora i lloc: Kids&Us Salt, de 9 a 13 h (acollida gratuïta de 8 a 9 h i de 13 a 14 h)
Públic: nens i nenes de 3 a 10 anys
Preu: 80 € (alumnes) i 85 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: Anna Torres · salt@kidsandus.es · tellèfon 872 02 51 67

LECTURA A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA IU BOHIGAS GRUP DE
LECTURA INFANTIL I JUVENIL
Trobada del grup de lectura infantil i juvenil.
Dies i hores:
· Infantil: dimarts 12 de desembre a les 17.30 h
· Juvenil: divendres 15 de desembre a les 18 h.
Lloc: a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic: infants i joves
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas · bibsalt@salt.cat

LLEGIR EL TEATRE

Trobada del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra Desig sota
els oms d’Eugene O’Neill.
Dia: dijous 14 de desembre
Hora i lloc: a les 20 h, a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic i preu: adults · activitat gratuïta
Preu: Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas · bibsalt@salt.cat

MANS I MANETES. TALLER DE
CONTES.

Taller de treballs manuals per a mans petites, adreçat a famílies que
vulguin compartir una estona divertida amb el seu fill o filla. Farem
personatges senzills que després ens serviran de material de suport
per poder contar contes. No s'ha de portar cap eina, només cal que
tinguin ganes de retallar, enganxar, grapar, pintar, encolar i sobretot
participar i compartir amb els pares. Tancarem el taller escoltant un
conte contat que tindrà com a convidat un dels personatges creats.
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Consulteu a la Biblioteca Iu Bohigas.
Dia: dissabte 16 de desembre
Hora i lloc: a les 11 h a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic i preu: infants · activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas · bibsalt@salt.cat
Dades d'interès: activitat familiar inclosa dins el projecte Som-hi a llegir!.
A càrrec de Dolors Arqué

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE
FICCIÓ

Trobada del grup de lectura. Comentarem les memòries d'Aurora
Bertrana, el primer volum que abasta fins l'any 1935. Dins els actes de
l'Any Bertrana.
Dia: dijous 21 de desembre
Hora i lloc: 20 h a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic: adults
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas amb el suport del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona.
Dades d'interès: amb la presència de Neus Real, professora de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

LLEGIM JUNTS. AIXÒ NO ÉS UN
GRUP DE LECTURA
Sessions a l'aula de formació de la biblioteca reservada per a aquells
joves que vulguin compartir una estona de lectura amb amics. Cal
portar un llibre o llibres per llegir i comentar.
Inscripcions: cal inscriure's mitja hora abans de l'inici.
Dia: divendres 22 de desembre

Hora i lloc: 17 h a la Biblioteca Iu Bohigas
Públic i preu: joves · activitat gratuïta
Preu: Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas · bibsalt@salt.cat

ALTRES ACTIVITATS DE LLEURE
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? Mitjançant
l'observació del cos i la respiració, dos elements molt propers i naturals,
anem avançant en la integració del que som i del que fem aprofitant les
possibilitats de millora que tots tenim.
En una sessió de ioga escalfem el cos, donem temps d’aprofundir en
l'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.
Inscripcions: trucant al 636 60 90 32 (Mercè Ribera) o enviant un
correu a: cami@camideioga.eu
Dia: dimarts 12 i 19 de desembre
Hora i lloc: de19.15 a 20.30 h i de 20.35 a 21.50 h a la Factoria Cultural
Coma Cros (Sala 8)
Públic i preu: adults · 28 euros mensuals, una classe gratuïta de prova

Preu: Organitza: amics del Tai-txi Txuan de Salt
Contacte: trucant al 636 60 90 32 (Mercè Ribera) o enviant un
correu a: cami@camideioga.eu · www.camideioga.eu

TORNEIG DE FUTBOL MIXT

Torneig de futbol mixt format per equips de 6 persones. El torneig
durarà dos dies i els partits es realitzaran simultàniament en dos espais
(La Farga i l’Espai SomSalt). En cas d'estar interessades contacteu amb
l'equip del JUGUEM? Patis i places.
Dia: divendres 22 de desembre i dissabte 23 de desembre
Hora i lloc: divendres de 17 a 19.30 h i dissabte d’11 a 14 h al pati de
La Farga i a l’Espai SomSalt.
Públic i preu: dues categories, de 6 a 12 anys i de 12 a 16 anys · gratuït
Organitza: Juguem? · juguemsalt@gmail.com

CURS DE PREMONITOR,
PREMONITORA DE LLEURE
EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL
Formació inicial per a tots aquells/es joves d’entre 15 i 17 anys que
vulguin desenvolupar tasques d’ajudants de monitor/a o bé ampliar
els coneixements sobre el món del lleure.
Dia: dimecres 27, dijous 28 i divendres 29 de desembre
Hora i lloc: de 9 a 14 h a la Fàbrica Jove de Salt (c/ Manuel de Falla, 26)
Públic: de 15 a 17 anys
Preu: 15 €
Inscripcions: a la Fàbrica Jove de Salt (c/ Manuel de Falla, 26)
Places limitades.
Organitza: Àrea de Joventut · Fundació Catalana de l'Esplai
Contacte:
- Fàbrica Jove: carrer Manuel de Falla, 26 · fabricajove@saltjove.cat ·
tel. 972 24 65 76
- Estació Jove: passeig Països Catalans, s/n · info@saltjove.cat ·
tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

*Alguns dels joves que hagin fet el curs i l’aprovin tindran la possibilitat de treballar a
l’estiu dins del projecte Brigada Jove.

