
JUNY

LES CARPES DE LA MIRONA!
Tornen les carpes d’estiu de la Mirona! La millor música i el millor ambient! 
Dia i lloc: divendres i dissabtes a partir de l’11 de juny a La Mirona
Hora: de les 00.00 a les 6 .00 h
Activitat: entrada gratuïta fins a les 2.00 h 
A partir de les 2.00 h, 6€ amb consumicions
Per a més informació: www.lamirona.cat 

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia! 
No t’ho perdis!
Dia i lloc: dijous 16 i 30 de juny a la plaça de davant del c/ Moreneta
Hora: de les 19.00 a les 20.00 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació de Comerciants Francesc Macià - Zona Centre
Per a més informació: restaurant La Moreneta ·  Tel. 972 40 65 19 

ARRIBADA DE LA FLAMA 
DEL CANIGO  
Dia i lloc: dijous 23 de juny a l'Ajuntament de Salt
Hora: a les 19.00 h
Activitat: gratuïta 
Organitza: Ajuntament de Salt
Per a més informació: www.viladesalt.cat

CINEMA A LA FRESCA AL 
PATI DEL TEATRE
Clàssics en VOS – Una nit de comèdia americana! 
Dia i lloc: dijous 30 de juny al Pati del Teatre de Salt
Hora: a les 22.00 h
Activitat: gratuïta amb servei de bar
Per a més informació: www.teatredesalt.net
Bluebeard’s Eight Wife - (La vuitena dona de Barbablava) 
USA, 1938 d’Ernst Lubitsch 

JULIOL 
FESTA DE LA PROCESSO    
Balls, correfoc amb els Diables d’en Pere Botero, concurs de dibuix infantil, 
sardanes...el barri és viu!
Dia i lloc: cap de setmana de l’1 al 3 de juliol al barri de la Processó
Hora:  divendres al vespre · dissabte tot el dia · diumenge al matí
Activitat: gratuïta (menys els sopars de divendres i dissabte) 
Organitza: Associació de Veïns del Barri de la Processó 

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia! 
No t’ho perdis!
Dia i lloc: dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol  a la plaça de davant del c/ Moreneta
Hora: de les 19.00 a les 20.00 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació de Comerciants Francesc Macià - Zona Centre
Per a més informació: restaurant La Moreneta ·  Tel. 972 40 65 19

CINEMA A LA FRESCA AL PATI 
DEL TEATRE
Dia i lloc: dijous 7 i 14 de juliol i dimecres 20 de juliol al Pati del Teatre de Salt
Hora: a les 22.00 h 
Activitat: gratuïta amb servei de bar
· Dijous 7 - One, Two, Three - (Un, dos, tres) - USA , 1961 de Billy Wilder 
· Dijous 14 - Man’s Favorite Sport? - (L'Esport favorit de l'home)  - USA , 1964 de  
   Howard Hawks 
· Dimecres 20 - What’s Up Doc? - (Què em passa, doctor?) - USA , 1972 de Peter   
   Bogdanovich 
Per a més informació: www.teatredesalt.net 

EXPOSICIO DE FINAL DE CURS DELS 
ALUMNES DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL D’ART (EMBA)
Dia i lloc: divendres 8 de juliol (durada de l’exposició del 8 al 26 de juliol) a la Casa 
de Cultura Les Bernardes
Hora: a determinar
Activitat: gratuïta
Organitza: l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament Salt en col·laboració amb de Les Bernardes. 
Per a més informació: www.bernardes.cat 

BALLEM? 
Vols aprendre a ballar diferents estils: country, balls caribenys, zumba...gaudeix 
d’això i molt més al passeig Ciutat de Girona. Viu l’estiu!
Dia i lloc: divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol al Passeig Ciutat de Girona
Hora: de les 20.30 a les 21.30 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació de Comerciants i Veïns del Carrer Major 
Per a més informació: restaurant Can Ricard ·  Tel. 972 40 13 90 
*Les mateixes activitats podrien repetir-se durant el mes d’agost, consulteu 
directament amb els organitzadors.

LICEU A LA FRESCA 
Retransmissió de l’Òpera de Giacomo Puccini  La Bôheme en diferents municipis de 
Catalunya. 
Dia i lloc: divendres 8 de juliol al parc de la Massana
Hora: a les 22.00 h (Aforament limitat. S'aconsella arribar 30 minuts abans.) 
Activitat: gratuïta
Organitza:  Oficina de Promoció de la Ciutat de Salt   
Per a més informació: promociodelaciutat@salt.cat · Tel. 972 24 91 91
La Bôheme: En unes golfes, neix l’amor entre Mimí i Rodolfo res més conèixer-se. 
Malgrat ser feliços junts, Rodolfo trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de Mimí. 
La realitat és que ella està molt malalta i se sent culpable de que la seva vida austera 
l’hagi fet empitjorar. Al final, es troben de nou un breu moment abans que ella mori.

PICNIC JAZZ AL PARC MONAR
Gaudeix d’una nit d’estiu de jazz & pícnic al Parc del Rec Monar! 
Porta’t el picnic i sopa al ritme de la música...
Dia i lloc: dissabte 9 de juliol al parc del Rec Monar
Hora: de les 19.00 a les 00.30 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Omnium Cultural
19.00 h - Pau Morales & Nacho Mensua (blues i rock) 
20.30 h - Counting Off (jazz)
22.00 h - Explosive Swing Quintet (swing) 
23.30 h - Sunset Rhythm Kings (jazz tradicional)

CINEMA A LA FRESCA AL 
BARRI DEL VEINAT
Dia i lloc: dissabte 9 de juliol a la plaça del Veïnat
Hora: a les 22.00 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació de Veïns del Veïnat
Atrapa la bandera - Espanya, 2015 d'Enrique Gato amb Dani Rovira i Michelle Jenner

XV DESCENS POPULAR AMB 
PIRAGUA PEL TER – MEMORIAL 
FRANCESC FERRER
Recorregut de 6km amb piragüa des de Bescanó fins arribar al parc de les Ribes del Ter 
(Fontajau). Dificultat baixa. Cloenda de la jornada amb dinar popular i sorteig de premis. 
Dia i lloc: diumenge 10 de juliol a la sortida de l'aparcament de la Barca de Bescanó
Hora: a les 10.00 h 
Activitat: gratuïta amb preinscripció obligatòria
Organitza:  Club Piragüisme Salt-Ter 
Per a més informació i inscripcions: salt-ter@salt-ter.net · Tel. 626 19 84 98
*Consulta altres activitats i cursos d’estiu del Club Piragüisme Salt – Ter a www.salt-ter.net 

SALT MOTORFEST 2016 
Torna la gran festa del motor a Salt! Al matí vine a veure la concentració i exhibició de 
motos històriques, vespes i lambrettas, cotxes clàssics i molt més! 
I a la tarda continuem la festa amb havaneres, balls, concerts i sopar popular! 
Dia i lloc: dissabte 16 de juliol a la plaça de la Massana
Hora: tot el dia
Activitat: la ruta tapera, la samarreta commemorativa i la participació a les proves 
d’habilitat i la master class de conducció segura té un cost de 15€. 
La resta d’activitats són gratuïtes. 
Organitza: TvSalt, colla M’ho passo bé 
Col·laboren: Promoció de la Ciutat, Federació de Comerciants de Salt, Asociación 
Mutua Motera, Escola Circuit d’Alcarràs i més. 
Per a més informació:  saltmotorfest@gmail.com i vespatapa@escorso.com 
*per participar a les proves cal fer inscripció prèvia.

CINEMA A LA FRESCA AL 
BARRI DEL VEINAT
Dia i lloc: dissabte 16 de juliol al carrer Unió
Hora: a les 22.00 h
Activitat: gratuïta

Organitza: Associació de Veïns del Veïnat
Hitch – USA, 2005 d'Andy Tennan amb Will Smith, Eva Mendes, Amber
 Valletta...

CONCURS DE MENJADONUTS A 
CAN RICARD
No et perdis la millor manera de combatre la ressaca de festa major! 
Vine i 'donuts' tot!
Dia i lloc: dissabte 23 de juliol al passeig Ciutat de Girona (davant de Can Ricard)
Hora: a les 9.00 h 
Activitat: gratuïta. Les places són limitades i cal fer preinscripció. 
Condicions de participació: només hi podran concursar persones majors 
d'edat i d'un mínim de pes corporal de 50kg. 
El concurs començarà amb fases eliminatòries per sorteig. 
Cada eliminatòria serà de 4 minuts fins arribar a la gran final! 
Organitza: restaurant Can Ricard
Col·labora: casa Donuts
Per a més informació: Can Ricard · Tel. 972 40 13 90

CONCERT FINAL DEL PROJECTE 
AMB JOVES “REC”
Concert final del projecte REC 2016 formació musical i tecnologia musical, 
amb joves a partir de 16 anys. Serà una mostra dels aprenentatges fets durant 
el projecte, en què els joves interpretaran 3 temes creats col·lectivament i te-
mes individuals propis.
Dia i lloc:  dijous 28 de juliol, davant de la Coma Cros
Hora: a les 18.30 h 
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació Arrels Urbanes, Associació Connarte i Fundació Interarts. 
Col·laboren: Obra Social “La Caixa” i Fundació Casa de la Música
Més informació a: info.arrelsurbanes@gmail.com i a facebook a:
/tallermusicaljove.salt
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FESTA MAJOR DE SALT
La Festa Major de Salt d’enguany tindrà un munt d'activitats per a petits i grans, 
concerts, sopars populars...Salt es viu!
Dies: del 21 al 26 de juliol
Activitat: programa propi 
Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Salt

SORTIDA AQUADIVER 
Dia i lloc: dijous 28 de juliol a la Fàbrica Jove
Hora: de les 9.00 a les 18.00 h
Activitat: 10€
Públic destinatari: joves de 12 a 20 anys
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

FESTA MAJOR DE 
CAN SERRALLONGA & XIRUCAIRES
Sopar i concerts en directe amb els grups:  The Nuss i La Tosca Brava.
Dia i lloc: divendres 29 de juliol a la plaça del Pi (davant de Can Serrallonga)
Hora: de les 20.00 a les 2.00 h
Activitat: gratuïta
Organitza: Can Serrallonga & Xirucaires 
Per a més informació: restaurant Can Serrallonga · Tel. 972 40 21 68 

53E MEMORIAL EMILI CROUSli 
Concurs sardanista i de revesses 
Dia i lloc: dissabte 30 de juliol a la plaça davant de la Coma Cros 
(Ateneu Coma Cros en cas de mal temps)
Hora: a les 22.00 h 
Activitat: gratuïta
Organitza: Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
Per a més informació: www.uniodecolles.cat

LES CARPES DE LA MIRONA!
Dia i lloc: divendres i dissabtes de juliol a la Mirona
Hora: de les 00.00 a les 6.00 h 
Activitat: entrada gratuïta fins a les 2.00 h 
A partir de les 2.00 h, 6€ amb consumicions
Per a més informació: www.lamirona.cat 

AGOST

FITAG – XVI FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRE 
AMATEUR 
FITAG avui en dia és un motor d’intercanvi, creativitat i diàleg que dinamitza i rei-
vindica el teatre no professional que es fa a les comarques gironines. Dins la seva 
programació s'hi poden trobar companyies locals i estrangeres que mostren durant 
uns dies les seves produccions a diferents municipis. 
Dia i lloc: divendres 26 d’agost al Teatre de Salt
Hora: a determinar
Activitat: a determinar segons l'espectacle que s'hi dugui a terme.
Informació disponible properament a www.fitag.cat i www.teatredesalt.net 

SETEMBRE 

JORNADA NATURALISTA AL PLA 
DELS SOCS 
Jornada naturalista que constarà de l’anellament científic d’ocells, de pesca amb 
salabre d’amfibis, peixos i macroinvertebrats al riu i a la bassa, observació de papa-
llones, jocs i activitats pels més menuts. 
Dia i lloc: dissabte 10 de setembre al sector est del Pla dels Socs 
(parc de les Deveses de Salt)
Hora: de les 9.00 a les 12.00 h  
Activitat: gratuïta
Organitza: Associació Blauet – Consorci del Ter 
Per a més informació: assocgirona@gmail.com - Tel. 696 70 97 97 

ESPECTACLE DE SHAKESPEARE 
— GUILLERMU'S LOVE — 
Dia i lloc: divendres 23 i dissabte 24 de setembre al Teatre de Salt
Hora: a determinar
Activitat: de pagament 
Organitza: Safareig Teatre i La Perduda
Per a més informació:  www.teatredesalt.net 

SALT ESTA DE MODA 
Desfilades, degustacions, espais chill-out i mostres del comerç de Salt. 
Vine i viu el cap de setmana més COOL! 
Dia i lloc:  cap de setmana del 24 i 25 de setembre al parc de la Massana
Hora: a determinar
Activitat: gratuïta 
Organitza: Federació de Comerciants de Salt
Per a més informació: info@fedcomsalt.com  ·  Tel. 972 23 62 45

TOT L'ANY
CIRCUIT D'ORIENTACIO
Gaudeix de les tardes d'estiu jugant i descobreix Salt d'una manera diferent! 
Localitza les fites mitjançant el plànol i les pistes que hi trobareu indicades. 
Sol, en grup, per equips...aprofita-ho!
Dia i lloc: tot l'any a les hortes
Hora: lliure
Activitat: gratuïta. Per fer en grup, individual o en família
Organitza: Oficina de Promoció de la Ciutat de Salt i Ajuntament de Girona
Per a més informació: www.viusalt.cat (circuit d'orientació)

CARRILET EN BICI ELECTRICA 
Gaudeix de les vies verdes sense esforç i d’una forma divertida amb bicicleta elèctrica. 
Vine a descobrir una nova manera de desplaçar-te i estar en contacte amb la natura.
Dia i lloc: diumenges i festius de tot l'any (passeig d'Olot, 28)
Hora: a convenir amb l'organització
Activitat: 16€ (2 hores), 27€ (tot el dia) 
Reserva prèvia obligatòria trucant al telèfon 607 80 01 88
Organitza: www.eBici.cat 


