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Activitats varies

Ludoteca de Salt Les Bernardes

JUGUEM A FER CINEMA
Per torns:
Del 28 de juny al 2 de juliol
Del 5 de juliol al 9 de juliol
Del 12 de juliol al 16 de juliol
Del 19 de juliol al 23 de juliol
Del 27 al 29 de juliol

De les 9 a les 13 h

El fil conductor serà el cinema, aprofitant
l’interès que tenen els nens i nenes amb les
pel·lícules hem buscat diferents personatges
i temàtiques cinèfiles que anirem treballant
durant tota l’activitat. Farem jocs d’expressió

de diferents tipus: verbal, corporal, de posar-se
davant una càmera i perdre la por, expressar
emocions... Visualitzarem curt-metratges que
transmeten valors positius pels infants. Farem
del cinema una activitat creativa i lúdica en
la qual coneixerem aspectes de com es feia
cinema abans i també ara.
Serà un estiu molt emocionant!

Inscripcions:
Dimecres i Dijous 9.30 a 12.30 h i
de Dilluns a Divendres de 15 a 16.30 h

Ludoteca de Salt Les Bernardes
Tel. 972.24.52.33 - ludo.salt@gencat.cat

Edats: de 5 a 14 anys
Activitat gratuïta
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Activitats varies

Restaurant Can Serrallonga

EduTIC acadèmia o telemàtic via Zoom

Pati de la Farga i a l’espai Som Salt

CONCERTS A CAN
SERRALLONGA

DOCUMENTS I FULLS DE
CÀLCUL DE GOOGLE

JUGUEM? PATIS I PLACES

Dia 1 juliol - Maddame Mustash

De dilluns a divendres, de 16 a 17.30 h

Dia 8 juliol - Blanquito Zurdito

S’aprendran a utilitzar les eines (Documents
de Google i Fulls de càlcul de Google) per a
fer treballs per a l’escola i l’institut de manera
correcta i eficaç. Quan acabin podran utilitzar:
estils, índexs, taules, seccions…sabran ordenar
llistats, utilitzar fórmules bàsiques i avançades
dels fulls de càlcul…

Dia 15 juliol - Fina
Dia 22 juliol - Canela ‘n’ Drama
Dia 23 juliol - Trobador
Dia 24 juliol - Mireia Vilalta
Dia 29 juliol - Versiona 2
De les 20.30 a les 22 h

De les 18 a 20.30 h

Activitats especials durant els dimecres de juliol a
patis i places.
Dimecres 7 de juliol: Macro jocs d’aigua
Dimecres 14 de juliol: Taller de Ball amb la
Makady i Taller de teatre
Dimecres 21 de juliol: Taller de Circ i Taller
de ball amb la Makady
Dimecres 28 de juliol: Inflables!

Vine a gaudir dels nostres concerts en duet i/o
acústic mentre sopes a la nostra terrassa.

Inscripcions obertes a aquest link

Mas Mota – Tel. 972 24 65 70

Tel. 606 20 07 88 · pregunta@edutic.cat

Activitats gratuïtes

Contacte i reserves: Tel. 972 40 21 68

Preu: 60€ (15 dies) - 120€ (mes)

Salt es viu, viusalt.cat
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Activitats varies

EduTIC acadèmia o via Zooms

EduTIC acadèmia o via Zooms

Parc d’Aigües Braves de la Pilastra

REFORÇ ESO

REFORÇ PRIMÀRIA

Juliol i Agost de 11.30 a 13 h

Juliol de 17.30 a 19 h i Agost de 10 a 11.30 h

XX DESCENS POPULAR
AMB PIRAGUA PEL TER

Treballem amb els alumnes les assignatures que han de reforçar, donant prioritat a
la comprensió lectora i l’expressió escrita;
explicant tots aquells conceptes nous o que no
hagin entès de matemàtiques, física, química
o llengües.

Treballem amb els alumnes les assignatures
que han de reforçar, donant prioritat a la comprensió lectora i l’expressió escrita; treballant
texts adaptats a cada etapa o amb problemes.

Inscripcions obertes a aquest link

2 dies/setmana 50€/mes

Preu: 1 dia/setmana 25€/mes

Tel. 606 20 07 88 · pregunta@edutic.cat

Inscripcions obertes a aquest link
Preu: 1 dia/setmana 25€/mes

Diumenge 11 de juliol

El descens mantindrà el recorregut habitual dels
darrers anys. La sortida estarà situada a la Barca de
Bescanó, els participants passaran pel Parc d’Aigües
Braves de la Pilastra, creuant els termes municipals
de Salt i de Sant Gregori, arribaran, després de
completar un recorregut fàcil de 6km, al Parc de les
Ribes del Ter a Fontajau (Girona).

2 dies/setmana 50€/mes

Trobareu més informació i podeu

Tel. 606 20 07 88 · pregunta@edutic.cat

formalitzar les vostres inscripcions a
http://www.salt-ter.net

04

AGENDA D’ESTIU · JULIOL 2021

Activitats varies
INSCRIPCIONS OBERTES

Concert al Teatre de Salt

Església de Sant Cugat

Diversos espais del municipi

NURI THUNDER: SHÌ

OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR EN HONOR DE
SANT CUGAT I CONCERT
DE LA CORAL TRIBANA

FESTA MAJOR DE SALT

Divendres 16 de juliol, a les 21 h · Durada 80 min

SHÌ és un trio que treballa des de l’experimentació amb instruments, veus i imatges transportant a l’espectador a un univers de colors,
melodies captivadores i loops eclèctics.
Aquest trio, de creació recent i nascut a terres
gironines el conformen Anna Faure, Núria
Mancebo i Anna Fusté, tres creatives polivalents
que combinen imatge i so en aquest projecte.
Una sinèrgia artística que cal tastar!

Diumenge 25 de juliol a les 12 h

Del 22 al 26 de juliol a diferents horaris

Aquest any, Festa Major! amb la programació
de concerts i actes en diversos espais del
municipi.

Celebració comunitària i festiva d’acció de
gràcies amb motiu de la Festa Major, seguida
del Concert de Festa Major de la Coral Tribana
sota la direcció de Quim Bonalh

Informació i inscripcions properament

Contacte: santcugatdesalt@gmail.com i

Tots els actes són gratuïts

Entrada gratuïta amb reserva prèvia a

coraltribana@gmail.com

www.teatredesalt.net

Activitat gratuïta

a www.viladesalt.cat
Contacte: Tel. 972 24 91 91 ext:1318 i 1244
festes@salt.cat i cfestessalt@gmail.com

Salt es viu, viusalt.cat
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EL CANAL
CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES CANALITZACIONS
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EL CANAL · CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES CANALITZACIONS

Circ · Cia. Psirc

Música · Milena Casado

Música · Lídia Pujol

EL MEU NOM ÉS HOR

MILENA CASADO QUARTET
EN CONCERT

CONVERSANDO CON
CECÍLIA

Divendres 16 de juliol, a les 21 h

Diumenge 18 de juliol, a les 21 h

Milena Casado és una jove compositora,
trompetista i cantant espanyola assentada
a Nova York. En aquesta ocasió interpretarà
composicions de jazz tradicional i contemporani i deixarà un espai per a que ella i els
músics que l’acompanyen explorin a través de
la improvisació.

El 3 d’octubre de 2017, com per miracle, una cançó de Cecilia composada l’any 1974, sorgeix de la
recambra de l’inconscient col·lectiu i es fa present
en la vida de Lídia Pujol per relacionar-la amb les
circumstàncies tants cops repetides al llarg de la
història natural: el peix gran es menja el petit.

Diumenge 4 de juliol, a les 20 h

El meu nom és Hor, a través de la mirada
espectacular del circ i l’humor àcid, mostra
una arqueologia de les relacions humanes i
es manifesta en escena com un inventari de
gestos i accions plenes de bellesa que van ser
abandonades a la intempèrie dels temps.
Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Salt es viu, viusalt.cat
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EL CANAL · CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES CANALITZACIONS

Dansa/teatre/música · Cia. Mar Gómez

Teatre infantil · Mercè Vila

Música/teatre · Orthemis

SIEMPREVIVA

EL MERAVELLÓS VIATGE
DE LA LEA

CONVERSANDO CON
CECÍLIA

Divendres 30 de juliol, a les 19 h

Divendres 31 de juliol, a les 21 h

El Meravellós viatge de la Lea és això i més.
És un espectacle de teatre musical, un viatge
que explora les motivacions de qualsevol nena
i nen transitant pels seus somnis, desitjos,
raonaments, inquietuds, pors i emocions. Que
ens trasllada a l’univers interior i imaginari
d’una nena de cinc anys, en un únic i irrepetible
viatge estiuenc en caravana, amb les seves dues
mares, cap a la Playa de las Langostas.

És un espectacle únic en el món, en el qual dotze
músics de corda i un director d’orquestra s’expressen en un llenguatge còmic i musical, comptant
amb una banda sonora, composta per peces molt
cèlebres, de grans autors clàssics.

Dijous 29 de juliol, a les 21 h

La siempreviva és una planta perenne molt
resistent a les condicions més dificultoses de
creixement. Una supervivent. Com la protagonista del nou espectacle de la Cia Mar Gómez,
un personatge que planteja, en clau d’humor, la
rocambolesca història d’una dona atrapada en
els valors sexistes de la nostra societat actual.
Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta
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Teatre · Cop de Teatre

EQUUS
Diumenge 1 d’agost, a les 21 h

Equus és una història més enllà dels límits, una
invitació a reflexionar sobre l’adoració mística i
carnal, sobre els patrons inconscients dels quals
emanen les nostres conductes, un text brutal
que ens qüestiona les nostres pròpies pors i
temors i ens condueix a plantejar-nos el sentit
de l’ existència en un món encegat per la rutina,
per la faula moral i pels tabús.
Activitat gratuïta

EL CANAL · CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES CANALITZACIONS

ENRIC MONTEFUSCO
“VIATGE AL CENTRE D’UN
IDIOTA”
Dimecres 7 de juliol, a les 19 h

Un viatge escènic, poètic i musical cap a l’abisme de la pèrdua de la identitat, la pèrdua de
la raó i la pèrdua de la moral. Travessar l’ombra
com a camí ineludible i el sacrifici com a acte
artístic per excel·lència. Pel camí: exploració de
nous registres musicals, textos vomitats, epifanies, balls, catarsi i també petits gestos nascuts
de la subtil lluita a mort entre la necessària i
tramposa significació i el no-res. En temps de

profunda revisió personal i social ... Què queda
quan no queda res?
Enric Montefusco, després d’haver-se envoltat
en els seus últims espectacles dels artistes més
inquiets i innovadors, torna a creuar la línia que
separa la música de les arts escèniques per a
posar-se en aquesta ocasió en primera línia i
protagonitzar la seva proposta escènica més
poètica i radicalment íntima . Ho fa aquest cop
acompanyat de Xavier Bobés, que treballa des
de fa més de quinze anys amb els objectes i el
seu simbolisme.
Contacte: l’Animal a l’esquena
a/e: info@lanimal.org
Reserva d’entrades: www.lanimal.org

Salt es viu, viusalt.cat
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LA MIRONA
Tel. 972 23 23 75 | www.lamirona.cat
c. Amnistia Internacional, s/n
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La Mirona

FERRAN EXCESO

JESSICA MELLADO

BENITO KAMELAS

Dissabte 2 de juliol a les 21.30 h

Divendres 9 de juliol a les 21.30 h

Dissabte 10 de juliol a les 21.30 h

Exceso ha regrabat en format acústic, 10 anys
després, el seu primer àlbum Niebla y hollín.
Una reedició plagada de col·laboracions ja
habituals i d’altres amb les que encara no havien
pogut compartir i en tenien ganes. Un disc on
tornar a les arrels de les les cançons i on es veu
l’evolució y progressió de la banda una dècada
després.

Jessica Mellado és un artista que va començar
professionalment la seva carrera musical als
19 anys, que és quan treu al mercat el seu
primer disc Las voces que me guían. Ha estat
compartint escenari amb Love of Lesbian, Celtas
Cortos, La Pegatina… i ha anat consolidant
la seva carrera amb més de 500 concerts
amb un estil fidel que ha anat evolucionant i
madurant fins el dia d’avui on ens vindrà fer
una presentació del seu 3er àlbum en format
acústic.

El grup vindrà a presentar el seu nou treball,
Resiliència. Un disc clau en la seva trajectòria,
que suposa un punt d’inflexió i tot un cop
sobre la taula, amb onze noves cançons que
demostren que la seva actitud i el seu estat de
forma compositiu no només segueixen intactes,
sinó que tenen un aire renovat i que la banda
ressorgeix amb més força que mai.

Anticipada 12 € - Taquilla 14 €

Anticipada 15 € - Taquilla 18 €

Anticipada 8 € - Taquilla 10 €
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TRUENO
Diumenge 18 de juliol a les 22 h

Mateo Palacios Corazzina, més conegut com
Trueno, és un raper i freestyler argentí, originari de
barri de La Boca, a Buenos Aires. És conegut per
les seves destacades participacions en batalles
de galls, com El Quinto Escalón, FMS Argentina,
etc i també és un dels més grans representants
del flow argentí, a més de ser fill del raper
Peligro, ex-membre del grup Diferentes Actitudes
Juveniles i actual líder del col·lectiu artístic Sur
Capital Clika, de la Comuna 4.

La Mirona

THE BUZZ LOVERS –
TRIBUT A NIRVANA
Dissabte 30 de juliol a les 21.30 h

Aquest grup de versions tributen a NIRVANA,
recreen la seva música, el seu so i la seva
imatge. Una banda que sense caure en
l’histrionisme intenta apropar al públic a
aquesta escena, a aquest moment, a aquest
estat d’ànim. L’emoció està assegurada quan
comencen a sonar els primers acords.
Anticipada 12 € - Taquilla 15 €

Oferta de llançament (30 entrades) 15 € Taquilla 20 €
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SALT JOVE
Estació Jove
Tel. 972 405 007
662 53 38 37
info@saltjove.cat
Instagram @estaciojovesalt

Fàbrica Jove
Tel. 972 24 65 76
662 53 47 89
fabricajove@saltjove.cat
Instagram @fabricajovesalt
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Salt Jove · Estació Jove

Estació Jove

Estació Jove

Estació Jove

PUNT D’INFORMACIÓ
JUVENIL

PUNT JOVE DE SALUT

PARLA AMB LA BOCA
PLENA

De dilluns a divendres de 16 a 20 h

Servei públic i gratuït per a joves, on
t’orientarem i t’assessorarem sobre tot allò
que necessitis (estudis, treball, salut, cultura,
esports, participació...).

De dimarts a divendres de 16 a 19 h

Servei específic, gratuït i confidencial, que
assessora els joves del municipi de Salt en
temes que afecten la seva salut: sexualitat,
alimentació, conductes de risc, addiccions, etc.
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys

Contacte: tel_972 40 50 07 I 662 53 38 37

Contacte: Tel. 650 20 03 60

info@saltjove.cat

salut@saltjove.cat

Últim divendres de cada mes, de 17 a 20 h

Projecte ideat per a establir un espai de trobada
i sobretot de conversa de temes d’interès entre
els joves. Desenvoluparem les tertúlies a partir
d’un tema creat entre totes i tots. Fomentarem
un debat ordenat, d’escolta í participació activa
i convidarem els joves a un petit berenar per tal
que sigui més atractiu el debat.

Salt es viu, viusalt.cat
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Salt Jove · Estació Jove

Salt Jove · Ateneu Popular Coma Cros

Estació Jove

CURS DE CREIXEMENT PERSONAL PER A JOVES

PROGRAMA REFERENTS
D’OCUPACIÓ JUVENIL

Últim dissabte de cada mes, de 10 a 13 h, a l’Ateneu Popular Coma Cros

En aquest curs anireu descobrint aspectes de la vostra personalitat i del vostre món intern que us
ajudarà a conèixer-vos i a comprendre-us millor. Desenvolupareu l’autoestima, i també descobrireu
habilitats i recursos per afrontar els reptes que us presenti la vida.
Activitat amb inscripció prèvia obligatòria
Preu: 6 €/càpsula

29 DE MAIG CÀPSULA 4: LA RÀBIA. AMIGA O ENEMIGA?
GESTIONEM-LA

En aquesta càpsula trobarem recursos per gestionar la nostra ràbia. Aquesta és una emoció que ens
ajuda a posar límits, ens dóna força i, ben utilitzada, ens porta a aconseguir allò que ens proposem.
Vols aprendre a utilitzar tota la seva energia al teu favor?

Els dimarts i dijous a la tarda

Programa del Servei d’Ocupació de Catalunya,
adreçat als joves de Salt que necessiten orientació
en qualsevol tema relacionat amb la millora de
l’ocupabilitat, la formació no reglada i la recerca de
feina. S’ofereix assessorament i acompanyament
per trobar el recurs i/o servei més adient als
interessos dels joves, millora de les competències
d’accés a l’ocupació i la recerca de feina activa.
Tel. 639 35 40 09 · andrea.hernandez@salt.cat
662 53 36 01 · mteresa.casellas@salt.cat
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Salt Jove · Fàbrica Jove

Fàbrica Jove

Fàbrica Jove

Fàbrica Jove

GRUP FAB1

GRUP FAB2

DIVENDRES +15

Tots els dilluns i dimecres, de 18 a 19.45 h
Inscripcions de dilluns a divendres de 16 a 17 h

Tots els dilluns i dimecres, de 18 a 19.45 h
Inscripcions de dilluns a divendres de 16 a 17 h

Tots els divendres, de 18 a 19.45 h
Inscripcions de dilluns a divendres de 16 a 17 h

Espai de trobada per a joves que vulguin
aprofitar el seu temps lliure a fer jugar,
compartir l’estona amb altres joves i fer-se seu
l’espai de la Fàbrica Jove.
Per a joves nascuts els anys 2007 i 2008.

Espai de trobada per a joves que vulguin
aprofitar el seu temps lliure a fer jugar,
compartir l’estona amb altres joves i fer-se seu
l’espai de la Fàbrica Jove. Per a joves nascuts els
anys 2004, 2005 i 2006.

Espai de trobada per a joves nascuts els anys
2003, 2004 i 2005 que vulguin passar l’estona
de divendres a la Fàbrica, conèixer altres joves i
aprendre a través del joc.

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Salt es viu, viusalt.cat
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Salt Jove · Fàbrica Jove

ALTRES PROJECTES I SERVEIS A LA FÀBRICA JOVE

ESPAI ESTUDI

ESPAI A CAU D’ORELLA

De dilluns a dijous de 17 a 18 h

L’espai a cau d’orella és un espai d’escolta
activa i d’acompanyament als joves. És un
espai confidencial i de seguiment per tal
d’aportar eines i treballar les habilitats socials
per a la millora de la interacció entre les joves
participants, així com amb l’entorn.

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 mig.
Els seus participants venen derivats des dels
diferents centres de secundària del municipi.
Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

ACTIVITATS DE LLEURE –
EXPERIÈNCIES I
FORMACIÓ

Durant l’any es realitzen dos Cursos de
Premonitors/es en el Lleure Educatiu durant les
festivitats de Nadal i Setmana Santa. Tanmateix,
realitzem activitats temporals com el Nadal
Extrem, activitats de lleure durant les festes
de Nadal i el Juliol Jove, activitats durant les
vacances d’estiu.
Preu segons activitat
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Salt Jove · Fàbrica Jove

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 Play Station.
Fàbrica Jove

PROGRAMA REFERENTS
D’OCUPACIÓ JUVENIL
De dilluns a divendres al matí

Programa del Servei d’Ocupació de Catalunya,
adreçat als joves de Salt que necessiten orientació
en qualsevol tema relacionat amb la millora de
l’ocupabilitat, la formació no reglada i la recerca de
feina. S’ofereix assessorament i acompanyament
per trobar el recurs i/o servei més adient als
interessos dels joves, millora de les competències
d’accés a l’ocupació i la recerca de feina activa.

Racó dels ordinadors:
És un racó on hi ha 5 ordinadors. Són de
consum lliure dels joves d’acord amb els criteris
establerts. S’utilitzen per consultar correu,
connectar-se a les xarxes socials o realitzar
treballs acadèmics.
Racó taula de ping-pong i billar:
És un racó on hi ha una taula de ping-pong i un
billar. Espai molt dinàmic i autogestionat.

Tel. 639 35 40 09 · andrea.hernandez@salt.cat
662 53 36 01 · mteresa.casellas@salt.cat

Salt es viu, viusalt.cat
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ADRECES
EQUIPAMENTS

Adreces equipaments
AULA D’ENTORN RURAL DE
CAL CIGARRO
Hortes del Marquès de Camps, sn
Alba Casals_Tel. 696 70 97 97
a/e: calcigarro@gmail.com
ACADÈMIA EDUTIC
C. Major, 127
Tel. 606 220 788
AGERMANAMENT PERÚ
C. Llarg, 56
Jordi Casals Sagué_Tel. 629 70 60 10
AMPA LES ARRELS
Tel. 616 95 47 33
a/e: ampalesarrelssalt@gmail.com
ÀREA D’ESPORTS
Pavelló municipal d’esports
Av. dels Països Catalans, s/n Tel. 972 24 91 91
ÀREA DE SALUT
Ajuntament de Salt
pl. Lluís Companys, 1 Tel. 972 24 91 91

ÀREA DE CULTURA
Edifici Coma Cros C. de Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91
a/e: cultura@salt.cat · a/e: festes@salt.cat
ÀREA D’ENSENYAMENT
Oficines a l’Ajuntament de Salt
Pl. Lluís Companys, 1
Tel. 972 24 91 91
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI CENTRE DE SALT
Mª Rosa Frigolé
a/e: aavvbarricentre@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI VELL DE SALT
Tel. 638 48 65 45
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI DELS ESCRIPTORS
a/e: barriescriptors@gmail.com

ASSOC. CULTURAL ZONA OLÉ
a/e: associacioculturalzonaole@gmail.com
AULA TRADI
Edifici Coma Cros C. de Sant antoni, 1
Pere Pau Ximenis_Tel. 606 34 69 40
ATENEU CULTURAL COMA CROS
Edifici Coma Cros
C. de Sant Antoni, 1
Tel. 972 24 91 91
a/e: info@ateneucomacros.cat
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
Edifici Coma Cros C. de Sant antoni, 1
Tel. 972 24 03 22
a/e: bibsalt@salt.cat
BIBLIOTECA MASSAGRAN
C. Major, 204
Tel. 972 40 50 62 a/e: massagran@salt.cat

ASSOCIACIÓ ALGARABIA
a/e: asc.culturalalgarabia@gmail.com
Salt es viu, viusalt.cat

20

Adreces equipaments
CÀRITAS SALT
Carrer Sant Dionís, 42
Hotel d’Entitats, Despatxos 1.07 i 1.09
Tel. 972 24 24 72 a/e: salt@caritasgirona.cat
CLUB PIRAGÜISME SALT – TER
C. Indústria, 14
Tel. 972 233 180 a/e: salt-ter@salt-ter.net
CLUB TENNIS SALT
Eduard Nieto_ Tel. 671 31 41 95
Alan Abrami_Tel. 615 36 43 41
COORDINADORA D’AMPAS
a/e: coordinadora.ampas.salt@gmail.com
COMISSIÓ DE LA RUTA DE LA
PAU
C. Llarg, 56
Pili Alonso Tornés_Tel. 972 24 03 53
COMISSIÓ DE FESTES
Xavier Solà a/e: cfestessalt@gmail.com

CORAL TRIBANA
Edifici Coma Cros C. de Sant antoni, 1
a/e: coraltribana@gmail.com
CASA DE CULTURA LES
BERNARDES
C. Major, 172
Tel. 972 23 46 95
CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES
EL CANAL
Plaça de can Patrac, 1 Tel. 972 24 91 91
Club Natació SWIMFASTER Salt
Tel. 639 43 43 47 a/e: swimfaster@hotmail.es
EL VIVER DE SALT – COWORKING
I VIVER D’EMPRESES
C. Sant Antoni, 1 Tel. 972249170
a/e: elviver@salt.cat
ESCOLA D’ART PACO
MORGADO
C. Francesc Macià, 63 Tel. 606 68 08 04
a/e: escolapacomorgado@hotmail.es

ESCOLA DE DANSA NOU
ESPIRAL
C. de Pau Casals, 2 - 4
Tel. 6629 30 21 94 a/e: info@nouespiral.cat
ESCOLA DE BALL MR. DANCE
C. del Pla de Salt, 12-14, Local 2
Tel. 665 60 16 47 a/e: info@mrdancegirona.com
ESCOLA MUNICIPAL DE
BELLES ARTS DE SALT EMBA
C. Lluís Moreno s/n (Mas Llorens)
Delphine Labedan a/e: bellesarts@salt.cat
Tel. 972 24 42 35 o 691 31 78 17
David a/e: escola.bonsai.salt@gmail.com
Tel. 687 45 33 50
Miracle a/e: miliboada@gmail.com
Tel. 687 55 99 15
ESGLÉSIA SANT CUGAT
C. Llarg, 56
Fèlix Mussoll Segura_Tel. 972 23 46 86
ESGLÉSIA SANT JAUME
Carrer d’ Enric Granados, 8
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ESCOLA LES ARRELS
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, nº 1

HOSPITAL SANT CATERINA
C. Doctor Castany s/n Tel. 972 18 26 00

Espai Municipal d’Ocupació EMO
C. Major, 164
Tel.972 40 52 95 a/e: formacioemo@salt.cat

JUGUEM?
Pl. Catalunya s/n (Mas Mota)
Tel. 972 24 91 91 a/e: juguemsalt@gmail.com

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

KIDS & US SALT
C. Francesc Macià, 61
Tel. 872 02 51 67 a/e: salt@kidsandus.cat

FÀBRICA JOVE
c/Manuel de Falla, 26
Tel. 972 24 65 76 o Tel. 662 53 47 89
a/e: fabricajove@saltjove.cat
eva.darnes@salt.cat Tel.639 35 40 09
laia.costa@salt.cat Tel.662 53 36 01
FEDERACIÓ UNIÓ
D’EMPRESARIS DE SALT
a/e: ucomsalt@gmail.com

OFICINA DE CATALÀ DE SALT
CPNL
C.de Sant antoni, 1 (Edifici Coma Cros)
Tel. 972 24 91 91
a/e: salt@cpnl.cat
SALT GIMNÀSTIC CLUB
C. Miquel Martí i Pol, 5 (Gimnàs municipal)
Marta_Tel. 972 23 32 39
Montse_Tel. 627 42 02 02

LA MIRONA
C. d’Amnistia Internacional s/n
Tel. 972 23 23 75 a/e: info@lamirona.cat

TEATRE DE SALT
Pl. Sant Jaume, 6
Mariona Gòmez _ Tel. 972 402 004
a/e: mgomez@bito.pro

LA CRINERA
Tel. 626 17 91 60
a/e: crineragirona@gmail.com

UNED – SEU DE SALT
C.de Sant antoni, 1 (Edifici Coma Cros)
Tel. 972 21 26 00 a/e: info@girona.uned.es

MERCAT DE SALT
Pg. Països Catalans, 192
Tel. 972 23 38 26 a/e: info@mercatdesalt.com

UOC – SEU DE SALT
C.de Sant antoni, 1 (Edifici Coma Cros)
Tel. 972 40 50 67 a/e: uocsalt@uoc.edu

MUSEU DE L’AIGUA
Tel. 972 40 21 48
a/e: museu@salt.cat
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