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EXPOSICIÓ MARTA FONT. 
L'ART NOSTRE DE CADA DIA.
La Marta Font fou una pintora coneguda per molts saltencs per la seva tasca 

artística i pedagògica, i la seva col·laboració en molts actes del poble. Aquesta 

exposició vol mostrar la seva obra i retre-li homenatge. 

Dia: del 22 de juliol al 22 de desembre

Lloc: auditori de la Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de dilluns a dissabte, de les 08.00 a les 23.00 h

Edats: tots els públics

Activitat: gratuïta

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros

Per a més informació:  info@comacros.cat o al telèfon 972 23 16 81 

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia! No t’ho perdis!

Dia: 1, 8 i 15 de setembre i el dissabte 24 de setembre amb la CLOENDA d’ESTIU

Lloc: plaça del 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 · 972 40 65 19 

TALLER DE REALITAT AUGMENTADA I ANIMACIÓ 3D
La realitat augmentada ha entrat de ple en les nostres vides i el fenomen 

Pokemon Go l’ha popularitzat. Nosaltres proposem als alumnes la creació dels 

seus propis personatges de 3D i, associant-los a una marca, la visualització en 

la realitat a través d’un dispositiu amb l’aplicació AUGMENT. 

Dia: del 5 al 9 de setembre

Lloc: EduTIC acadèmia de noves tecnologies (c/ Major, 127)

Horaris: de dilluns a divendres, de les 09.00 a les 12.00 h

Edats: a partir de 7 anys

Activitat: 35 €

Organitza:  EduTIC, acadèmia de noves tecnologies

Per a més informació: pregunta@edutic.cat o telèfon 606 22 07 88 

Persona de contacte: Tatiana García Bernal

mailto:pregunta@edutic.cat


JORNADA DE PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes per conèixer la metodologia Kids&Us d’anglès per a 

nens a partir d’un any, i els horaris i funcionament per al proper curs. També hi 

haurà informació per als grans i jocs per als petits.

Dia: dimecres 7 de setembre

Lloc: Kids&Us School of English (c/ Francesc Macià, 61)

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h  

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta

Organitza: Kids&Us School of English

Per a més informació: salt@kidsandus.es o al telèfon 872 02 51 67 

Persona de contacte: Anna Torres

CURS DE FRANCÈS: ATENCIÓ AL CLIENT
Curs per assolir un nivell bàsic de francès per ser capaç d’expressar-se en 

aquesta llengua al realitzar tasques d’atenció al client. Durant el curs es 

treballaran les competències bàsiques en l’expressió i la comprensió escrita i es 

complementarà amb una base gramatical. 

Dia: del 5 de setembre al 2 de desembre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 14.30 a les 16.30 h  

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació 

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

SALT KAYAK FESTIVAL 
Esdeveniment que compta amb diferents proves: entrenaments de freestyle, 

competició de freestyle per a nens, preliminars, semifinals i finals de K1 i C1, 

lliurament de premis, la XVII edició KAB, i molt més! 

Dia: els dies 16, 17 i 18 de setembre

Lloc: diferents espais

Hora: consulteu-ho

Edats: consulteu-ho

Activitat: 30 € (només dissabte); 20 € (només diumenge); 45 € (dissabte i 

diumenge); 15 € (només sopar dissabte); 12 € (només dinar diumenge); 27 € 

(només sopar dissabte i dinar diumenge)

Organitza: Club Piragüisme Salt-Ter

Per a més informació:  www.salt-ter.net 
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Vine a prendre el vermut al Veïnat! Si ets client d’algun dels establiments de 

l’Agrupació de Comerciants del Veïnat no dubtis en demanar el teu tiquet i 

gaudir d’un vermut amb nosaltres. Suca el Veïnat!

Dia: dissabte 17 de setembre 

Lloc: plaça Abat Oliba (plaça del Veïnat)

Hora: de les 12.30 a  les 14.00 h  

Edats: per a majors d’edat

Activitat: gratuïta presentant un tiquet consumició que es facilitarà entre 

l’1 i el 16 de setembre a tots aquells clients d’establiments associats que ho 

sol·licitin.

Organitza: Agrupació de Comerciants del Veïnat de Salt

Per a més informació: facebook.com/veinsdelveinat 

Persona de contacte: Elvira de Palol

ARTTERÀPIA I MATERNITAT
Taller de 12 sessions. A través de tècniques artístiques i corporals explorarem 

qui som i descobrirem alguns territoris comuns que compartim amb altres 

dones. La maternitat i l’embaràs es pot elaborar a través de l’artteràpia ja que 

és un període de transformació de la dona i de creació de vida i, com a tal, 

és un moment de vulnerabilitat, de força i de potent aprenentatge. Aquesta 

transformació implica travessar un període d’emocions intenses i, per això, 

cal trobar un espai d’acompanyament respectuós, on es tingui l’oportunitat 

d’experimentar lliurement i així retrobar més satisfactòriament el seu nou lloc.

Dia: els dimarts 27 de setembre; 4, 11, 18 i 25 d’octubre; 8, 15, 22 i 29 de 

novembre; 13, 20 i 27 de desembre

Lloc: Sala Cos 2 (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 10.00 a les 11.30 h 

Edats: mares i nadons

Activitat: gratuïta 

(Places limitades, cal fer la inscripció prèvia a: http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, a càrrec d’Espai Creatiu Lluerna

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

ELS NENS DE LA FÀBRICA 
Contes de fàbriques i infants. Nens que es diverteixen o nens que han d’anar 

a treballar? La indústria catalana ha estat el motor de la transformació de la 

nostra societat i de la cultura.

Dia: divendres 30 de setembre

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 18.00 h 

Edats: a partir de 4 anys 

Activitat: gratuïta

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, a càrrec d’Olga Cercós

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 

http://inscripcions.salt.cat/
mailto:bibsalt@salt.cat


Octubre



Octubre
XIX FIRA INTERNACIONAL DEL CISTELL 
XIX edició de la Fira Internacional del Cistell que enguany comptarà com a país 

convidat amb el País Basc. Vine a descobrir un munt d’activitats per a petits i 

grans: Marxingband, construcció de la peça gegant, petita degustació a càrrec 

de les Cuineres de Salt, animació infantil,  XV Trobada de Corals, i molt més!

Dia: els dies 1 i 2 d’octubre

Lloc: diferents espais del Barri Vell de Salt (plaça de la Vila, pati de Cal Mut...)

Hora: dissabte, de les 10.00 a les 20.30 h, diumenge, de les 10.00 a les 20.00 h

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta 

Organitza: Promoció de la Ciutat

Per a més informació: firadelcistell@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 91 91

FRAGMENTS DE MEMÒRIA 
Exposició de Carles Torrent Fajardo (Carlets)

Dia: del 3 al 31 d’octubre

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: en horaris d’obertura de la biblioteca

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta 

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 

TALLER DE VEU I MÚSICA CORAL
Aquest taller està pensat per a integrants de cors i persones que treballin amb cors. 

Combina el treball vocal, per resoldre els problemes bàsics de la veu juntament 

amb aspectes bàsics de la polifonia, com la fusió vocal, i els problemes derivats de 

cantar en grup, com la posició envers el director, el fet de tenir persones davant al 

cantar i conceptes plàstics de l’harmonia que ajuden a un millor treball en grup. 

Dia: els dilluns 3, 10, 17 i 24 d’octubre

Lloc: Sala Cos (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 19.00 a les 21.00 h 

Edats: adults

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, activitat a càrrec de Jordi Homs

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 
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CURS DE COMUNICACIÓ INTEL·LIGENT
Curs per a desenvolupar l'assertivitat per millorar les relacions interpersonals, 

aprendre a saber dir no, identificar els estils comportamentals i els aliats assertius, 

cultivar l'assertivitat, conèixer els factors clau de la comunicació intel·ligent o 

aprendre a gestionar situacions difícils, entre d'altres. 

Dia: dimarts 4 i dijous 6 d’octubre 

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 13.30 h  

Edats: a partir de 16 anys 

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

CURS D’OFIMÀTICA BÀSICA
Curs d’introducció a l’ofimàtica bàsica i a la navegació per Internet.

Dia: els dies 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 i 14 d’octubre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 12.00 h   

Edats: a partir de 16 anys 

Activitat: gratuïta 

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació 

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

DESCOBREIX LA COMA CROS
Vols visitar l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt, un dels edificis més singulars de 

la vila? T’agradaria descobrir què hi ha actualment?

Gaudeix d’una passejada per l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt, avui 

reconvertida en Factoria Cultural Coma Cros, i descobreix la seva història.

Dia: diumenge 9 d’octubre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 12.00 a les 13.30 h 

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a: http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, activitat a càrrec de Tot Oci

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

STORYTIME
Contacontes en anglès a càrrec de Kids&Us.

Dia: dissabte 15 d’octubre

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 11.00 h 

Edats: infantil

Activitat: gratuïta

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 
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PERCUSSIÓ CORPORAL. NIVELL II
Taller de 8 sessions on aprendrem a fer música amb el nostre cos i utilitzarem 

les mans, els peus, les cuixes... per enriquir el nostre llenguatge corporal 

utilitzant el cos com una caixa de ritmes. 

En el segon nivell es treballa frases i exercicis més complexos a nivell rítmic. 

Introduirem frases asincopades i treball de body percussions amb diferents 

elements sonors. Treballarem la creativitat i la destresa per a la creació de nous 

patrons i sons per desenvolupar noves frases de percussió corporal. 

Dia:    - els dimarts 18 i 25 d’octubre,

 - els dimarts 8, 15, 22 i 29 de novembre

 - els dimarts 13 i 20 de desembre

Lloc: Sala Cos (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 19.00 a les 21.00 h 

Edats: adults

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a: http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, a càrrec de Lu Arroyo – Cia Ylalú

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

CURS D’INTRODUCCIÓ A LINKEDIN
Curs d’introducció a Linkedin per conèixer aquesta plataforma, crear el teu perfil 

professional i ampliar la xarxa professional de contactes. 

Dia: dimecres 19 d’octubre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 13.30 h

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà
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PERCUSSIÓ CORPORAL. NIVELL I
Taller de 8 sessions on aprendrem a fer música amb el nostre cos i utilitzarem 

les mans, els peus, les cuixes... per enriquir el nostre llenguatge corporal 

utilitzant el cos com una caixa de ritmes. 

En els tallers d’introducció, aprendrem les bases de la percussió corporal amb 

la intenció de potenciar les nostres habilitats de coordinació i concentració en 

base al ritme. 

Adreçat a totes aquelles persones interessades en la percussió corporal, que 

tinguin ganes d’aprendre i passar-s’ho bé de manera pràctica i divertida. No 

calen coneixements previs en música. 

Dia:  -els dimecres 19 i 26 d’octubre

 - els dimecres 2,9, 16, 23 i 30 de novembre

 - i el dimecres 14 de desembre

Lloc: Sala Cos (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 19.00 a les 21.00 h 

Edats: adults

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, activitat a càrrec de Lu Arroyo – Cia Ylalú

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

CONTE VA, CONTE VE, LA BIBLIOTECA MIL CONTES 
PER A TU TÉ!
La biblioteca és un espai màgic. Hi ha els contes que més ens agraden i, 

a més a més, ens els podem endur a casa! Dins la biblioteca hi viuen amics 

ben coneguts: els follets, les fades, els llops... i d’altres desconeguts, com 

l’endrapacontes. Ell corre per la biblioteca llegint tant com pot. L’endrapacontes 

es menja els contes i ens els explica però a la seva manera. Els contes de sempre 

els gira com un mitjó i en fa noves versions. Quan acabem la sessió, convidarem 

a tots a triar el seu conte preferit per emportar-se’l de préstec.

Dia: divendres 21 d’octubre 

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 18.00 h 

Edats: a partir de 4 anys  

Activitat: gratuïta 

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, a càrrec de Bel Contes. 

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 
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 12 EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA «UN DISPARO A L’AUTOR» 
D’ANNA PORTANY
Exposició que consta de 22 fotografies amb la mirada personal d’aquesta 

fotògrafa sobre prestigiosos autors de novel·la negra en el paisatge de la ciutat 

de Barcelona, aprofitant les diferents edicions de BCNegra. 

Dia: del 21 d’octubre al 10 de novembre

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: en horaris d’obertura de la biblioteca

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta 

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 

REPRESENTACIÓ DE TEATRE: LA FILLA DE CHAGALL
La Tamar viu a Tel-Aviv, és una jove israeliana d’origen sefardita. La seva família 

insisteix perquè porti a Girona una clau vella i rovellada que suposadament ha 

anat passant de generació en generació i obre la porta de la casa on vivien els 

seus ancestres, al Call, abans que en fossin expulsats pels Reis Catòlics el 1492. 

Però la Tamar rebutja creure en aquest conte de fades familiar: vol passar pàgina 

i alliberar-se del pes mort de la història. Finalment, acabarà per adonar-se que 

no pot fugir de les seves pròpies arrels. 

Dia: dissabte 23 d’octubre

Lloc: aula de formació de la Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 18.00 a les 19.00 h 

Edats: adults

Activitat: preu a determinar

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

Autor i direcció: Ferran Joanmiquel  Repartiment: Mireia Vallès 

Música: Albert Dondarza Il·luminació: Joan Grané  Espai escènic: Pablo 

Paz   Disseny gràfic i animacions: Marc Bernatallada   Fotografia: Gemma 

Capella 

mailto:bibsalt@salt.cat
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Novembre
CONTES A COP D’ESCOMBRA 
Contes de bruixes! Cada bruixa té la seva escombra i cada escombra té la seva 

bruixa. Com és l’escombra d’una bruixa hostessa? O la d’una bruixa policia? O 

la d’una altra bruixa cuinera? Si ho volem esbrinar a cops d’escombra....flis-flas! 

Haurem d’acabar. 

Dia: divendres 4 de novembre 

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 18.00 h 

Edats: a partir de 4 anys  

Activitat: gratuïta 

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, a càrrec de Dolors Arqué. 

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 

EXPOSICIÓ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE SALT 

L’Agrupació Fotogràfica de Salt presenta una exposició col·lectiva de fotografies 

sobre un mateix fil conductor, l’aigua. El recull, a càrrec de l’AFS, és una mostra 

singular de diversos autors que presenten la seva mirada sobre l’aigua. 

Dia: inauguració divendres 5 de novembre

Lloc: Museu de l’Aigua (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: obert en l’horari d’activitat del centre

Edats: tots els públics

Activitat: gratuïta

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros i Agrupació Fotogràfica de Salt

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

6ª EDICIÓ DE LA CURSA POPULAR DE SALT 
«ESPORT PER LA SALUT I LA CONVIVÈNCIA»
Torna una nova edició de la Cursa Popular de Salt «Esport per la salut i la 

convivència» amb distàncies de 400 m, 800 m, 1.600 m i 9.800 m. Participa-hi! 

Dia: diumenge 6 de novembre

Lloc: sortida al carrer Francesc Macià

Hora: inici a les 09.30 h

Edats: consulteu-ho

Activitat: gratuïta

Organitza: Associació Almohajiren Almagareba

Per a més informació: cursa_popular_salt@hotmail.com

CASTANYADA «SUCA EL VEÏNAT!» 
Vine a celebrar la castanyada al Veïnat! Si ets client d’algun dels establiments 

de l’Agrupació de Comerciants del Veïnat no dubtis en demanar el teu tiquet i 

celebrar la castanyada amb nosaltres. Suca el Veïnat! 

Dia: dissabte 5 de novembre 

Lloc: plaça Abat Oliba (plaça del Veïnat)
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Hora: de les 18.30 a les 20.00 h  

Edats: per a totes els públics

Activitat: gratuïta, presentant un tiquet consumició que es facilitarà 

prèviament a tots aquells clients d’establiments associats que ho sol·licitin

Organitza: Agrupació de Comerciants del Veïnat de Salt

Per a més informació: facebook.com/veinsdelveinat

Persona de contacte: Elvira de Palol

CURS D’EDUCACIÓ DIGITAL 

Curs per aprendre a fer ús de les xarxes socials amb seguretat i consciència per 

tal de cuidar la imatge digital. 

Dia: dimecres 9 de novembre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 13.30 h

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

TEATRE COMUNITARI. A LAVORARE, ANDATE A 
LAVORARE!
Espectacle de teatre comunitari que es gestarà a partir de la creació col·lectiva. 

El punt de partida de la creació serà el tema laboral: la història de la Fàbrica, 

la història particular de cadascun de nosaltres en el món laboral, la nostra 

primera feina, la relació que tenim amb la nostra feina o la relació que 

tenim en el moment d’estar aturats laboralment. A partir d’exercicis teatrals i 

improvisacions anirem construint un espectacle. 

Poden participar-hi veïns, veïnes, entitats, organitzacions i professionals del 

món cultural. Només calen ganes de voler participar en aquest projecte creatiu 

teatral. 

Dies:   - els dijous 10 i 24 de novembre de 2016

  -15 de desembre de 2016

 - 12, 19 i 26 de gener

 - 2, 9, 16, 23 de febrer

 - 2, 9, 16, 23 i 30 de març

 - 6, 13, 20 i 21 d’abril de 2017 (representació per Sant Jordi 2017)

Lloc: Sala Cos (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 19.30 a les 21.00 h 

Edats: consulteu-ho

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a: http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, activitat a càrrec de Meritxell Yanes.

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 
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LITTLE CHEF
Taller de cuina 100% en anglès per a nens. Els nens de 3 a 5 anys han d’anar 

acompanyats d’un adult. Cuinarem una recepta i passarem una bona estona 

tot aprenent. 

Dia: dissabte 12 de novembre

Lloc:  Kids&Us School of English (c/ Francesc Macià, 61)

Hora: a partir de les 11.00 h

Edats: de 3 a 10 anys

Activitat: 10 €

Organitza:  Kids&Us School of English

Per a més informació: salt@kidsandus.es o al telèfon 872 02 51 67

Persona de contacte: Anna Torres

TALLER DE PINTURA DECORATIVA SOBRE FUSTA
Taller pràctic de tècnica mixta per aprendre un nivell inicial del decapé, 

estampació amb rodet amb ornamentacions en relleu i transferències 

d’imatges, tot sobre suport de fusta. Aprendrem tècniques senzilles que 

proporcionen una quantitat de possibilitats infinites per reciclar i crear dissenys 

personalitzats i únics. 

Dia: els dies 12 i 19 de novembre

Lloc: Espai la Fàbrica (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 10.00 a les 12.00 h 

Edats: consulteu-ho

Activitat: gratuïta

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros, activitat a càrrec de Miracles Boada

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

CURS D’INTRODUCCIÓ A TWITTER
Curs d’introducció a Twitter per conèixer aquesta plataforma, crear i organitzar el 

teu perfil, aprendre a piular i utilitzar-lo com a eina per buscar feina i/o projectes. 

Dia: dimecres 16 de novembre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 13.30 h

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

CURS DE BENESTAR A L’EQUIP DE TREBALL
Curs per millorar les relacions i el funcionament d’un equip de treball i assolir 

les eines i tècniques d’aquest tipus d’equips. 

Dia: dimarts 22 i dijous 24 de novembre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les 09.30 a les 13.30 h

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta
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Organitza: Espai Municipal d’Ocupació

Per a més informació: formacioemo@salt.cat i/o a: http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà

DOCUMENTAL «LA MUJER, COSA DE HOMBRES» I 
COL·LOQUI POSTERIOR (DIA PER L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 25N)
«La mujer, cosa de hombres» és un capítol del programa 50 años de RTVE, 

dirigit per Isabel Coixet entorn el tradicional paper de la dona en la societat 

espanyola en la televisió, i la repercussió que tenen en els mitjans els delictes 

per violència de gènere. 

Dia: dijous 24 de novembre

Lloc: Auditori (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: a partir de les 19.00 h 

Edats: consulteu-ho

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a http://inscripcions.salt.cat)

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81

Direcció: Isabel Coixet  Producció: RTVE  Any: 2009

AIXÍ FAN, FAN, FAN, ELS PETITS BONICS TITELLES!
Jugarem tots amb un titella a la mà! Els farem parlar, cantar, dormir, roncar, 

badallar, riure i plorar. Vindran tots els personatges coneguts com la caputxeta 

vermella i el llop, els tres porquets, la Blancaneu i els set nans,  l’elefant, el 

tigre i el gegant. Amb la col·laboració dels adults farem ballmanetes i moltes 

historietes pels més petits! Amenitzarem la sessió amb cançonetes i percussions.

Dia: dissabte 26 de novembre

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 11.00 h 

Edats: per a nens d’entre 1 i 4 anys

Activitat: gratuïta 

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas, a càrrec de Bel Contes. 

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 
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STORYTIME
Contacontes en anglès a càrrec de Kids&Us.

Dia: dissabte 3 de desembre 

Lloc: Biblioteca Iu Bohigas (c/ de Sant Antoni, 1)

Hora: a les 11.00 h 

Edats: infantil

Activitat: gratuïta

Organitza: Biblioteca Iu Bohigas

Per a més informació: bibsalt@salt.cat o trucant al telèfon 972 24 03 22 

DESCOBREIX EL MUSEU DE L’AIGUA
El museu vol donar a conèixer al visitant la importància de l’aigua, des de 

la seva composició química fins a l’actual recerca d’aigua en altres planetes, 

passant pels diferents estats en què es troba. A través d’un recorregut amè, 

descobrim la importància de l’aigua per a la flora, la fauna, la natura i l’home, 

des de l’aparició de la vida a la Terra, fins a l’ús que n’ha fet la humanitat al llarg 

dels segles. 

A més, aquest museu il·lustra de manera educativa el fet diferencial que va fer 

que la població de Salt emergís al costat de Girona. Gràcies a l’aprofitament 

dels recursos que li proporcionava l’aigua – concretament la Séquia Monar i 

el riu Ter- s’hi va desenvolupar una emergent agricultura i, més tard, s’hi van 

instal·lar fàbriques tèxtils i centrals elèctriques. 

Dia: diumenge 11 de desembre

Lloc: Museu de l’Aigua (Factoria Cultural Coma Cros)

Hora: de les 12.00 a les 13.30 h 

Edats: tots els públics 

Activitat: gratuïta 

(Places limitades. Cal fer la inscripció prèvia a: http://inscripcions.salt.cat) 

Organitza: Factoria Cultural Coma Cros i Museu de l’Aigua, a càrrec de Tot Oci

Per a més informació:  info@comacros.cat o trucant al telèfon 972 23 16 81 

ENTORN LABORAL I SELF-MANAGEMENT
Curs sobre entorn laboral i self-management adreçat a comerciants del 

municipi, empreses, emprenedors, persones en actiu i en situació d’atur. 

Dia:  els dies 13, 14 i 15 de desembre

Lloc: Factoria Cultural Coma Cros

Hora: de les   9.30 a les 12.30 h

Edats: a partir de 16 anys

Activitat: gratuïta

Organitza: Espai Municipal d’Ocupació 

Per a més informació: formacioemo@salt.cat o a http://emo.viladesalt.cat

Persona de contacte: Clara Serdà 

mailto:bibsalt@salt.cat




Cursos de català
OFICINA DE CATALÀ DE SALT
Cursos de català de diferents nivells: bàsic (A2), elemental (B1), intermedi 

(B2), suficiència (C1), nivell superior (C2) i grup de conversa. 

També fem cursos en línia Parla.cat i cursos a distància.

Els alumnes que no puguin acreditar el nivell hauran de fer una prova de 

col·locació, que no implica reserva de plaça. 

Les inscripcions es faran per ordre d’arribada fins que s’exhaureixin les places.

Període d’inscripció: 

del 7 al 9 de setembre, de les 09.00 a les 14.00 h 

(alumnes del curs 2015-2016); 

del 12 al 22 de setembre, de dilluns a dijous, de les 09.00 a les 14.00 h 

(inscripció general)

Lloc: Hotel d’Entitats (c/ Sant Dionís, 45) i Factoria Cultural Coma Cros 

(c/ Sant Antoni, 1)

Horaris: consulteu-ho

Edats: consulteu-ho

Per a més informació: www.cpnl.cat/salt, salt@cpnl.cat o al telèfon 

972 24 91 91
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Acadèmies 
ANGLO SCHOOL SALT
Cursos d’anglès de diferents nivells: anglès per nens des de un any (Clip 

Clap English for kids), anglès per a joves (Cambridge Young Learners and 

Teens), classes particulars, one-to-one, cursos extraescolars, cursos regulars 

i intensius, preparació exàmens Cambridge, classes de reforç i repàs, cursos de 

conversa, business english...

Període d’inscripció: a partir del dijous 1 de setembre

Lloc: Anglo School Salt (c/ Manuel de Falla, 30 bxs.)

Horaris: consulteu-ho

Edats: cursos per a nens de 3 a 12 anys, adolescents i adults

Per a més informació: 972 24 27 80

Persona de contacte: Núria Esparch

KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH
Cursos d’anglès de diferents nivells: cursos per a nens de 1 i 2 anys (Babies: 

Mousy; Linda), de 3 a 9 anys (Kids: Sam; Emma; Oliver; Marcia; Pam&Paul; 

Ben&Brenda), de 9 a 13 anys (Tweens: Animal Planet 1 i 2; Fairy Tales 1 i 2) 

i a partir de 13 anys (Teens: Mystery 1 i 2; The Future; Teens 4)

Període d’inscripció: consulteu-ho

Lloc: Kids&Us School of English (c/ Francesc Macià, 61)

Horaris: consulteu-ho

Edats: consulteu-ho

Per a més informació: salt@kidsandus.es o trucant al telèfon  872 02 51 67

Persona de contacte: Anna Torres

ESCOLA DE DANSA NOU ESPIRAL
Cursos de dansa clàssica, contemporània, modern jazz, dance fusió, flamenc, 

sevillanes, rumba, hip-hop, improvisació, dansa creativa, predansa, entre d’altres. 

Període d’inscripció: a partir del dijous 1 de setembre

Lloc: Escola de dansa Nou Espiral (c/ Pau Casals, 2-4)

Horaris: consulteu-ho

Edats: activitats per a nens, joves i adults, tant per amateurs com per a 

professionals

Per a més informació: info@nouespiral.cat // www.nouespiral.cat o 

trucant al telèfon 972 24 29 99 / 629 30 21 94

Persona de contacte: Paloma
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ESCOLA DE BALL SIBIEM 
Cursos de ball per a totes les edats: salsa, bachata, swing (lindy hop, jazz, 

blues...), kizomba, zouk, balls de saló, ball esportiu, hip-hop, line dance, top 

dance, zumba, sevillanes i rumbes. 

Període d’inscripció: consulteu-ho

Lloc: Escola de Ball Sibiem (c/ Pla de Salt, 12-14)

Horaris: consulteu-ho

Edats: tots els públics

Per a més informació: www. sibiem.com; 

www.facebook.com/sibiemescoladeball o trucant al 972 24 92 90

Persona de contacte: Ester Robles

EDUTIC ACADÈMIA DE NOVES TECNOLOGIES
Activitats extraescolars consistents en programació de videojocs amb Scratch (a 

partir de 10 anys) i animació amb Unity (a partir de 12 anys).

Període d’inscripció: a partir del dijous 29 de setembre

Lloc: EduTIC acadèmia de noves tecnologies (c/ Major, 127)

Horaris: consulteu-ho

Edats: entre 7 i 16 anys

Per a més informació: pregunta@edutic.cat o telèfon 606 22 07 88 / 

972 24 09 77

Persona de contacte: Tatiana García Bernal

ESTUDI DE SALT
Classes de reforç a tots els nivells.

Període d’inscripció: tot l’any (segons disponibilitat de places)

Lloc: Estudi de Salt (c/ Sant Antoni, 45 bxs.)

Horaris: consulteu-ho

Edats: tots els nivells 

Per a més informació: lestudicarme@gmail.com o lestudicio@gmail.com  

o trucant al telèfon 677 30 00 02 / 620 60 73 32 

Persona de contacte: Carme i Ció 

ESCOLA D’ART PACO MORGADO
Diferents cursos de les especialitats següents: dibuix i pintura (per a adults i 

nens), manualitats per adults, art digital, disseny gràfic, fotografia, còmic (per 

a adults i nens), foto ficció i il·lustració. 

Període d’inscripció: consulteu-ho

Lloc: Escola Paco Morgado (c/ Francesc Macià, 63)

Horaris: consulteu-ho

Edats: tots els públics

Per a més informació: http://escoladartpacomorgado.com o al telèfon 

606 680 804

Persona de contacte: Paco Morgado
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ESPAI JAZZ
Cursos regulars d’instrument en l’àrea del jazz i la música moderna. Cursos 

d’instrument: piano, bateria, saxo, guitarra, combo (conjunt instrumental), 

flauta travessera, clarinet, informàtica musical (aplicada a edició de partitures). 

Període d’inscripció: durant tot el curs

Lloc: Espai Jazz (c/ Sant Romà, 27)

Horaris: segons grup i classes individuals a pactar 

Edats: a partir de 5 anys (nens més petits, consulteu-ho)

Per a més informació: info@espaijazz.com o trucant al telèfon 972 092 411

Persona de contacte: David Poblete

UNED SALT
Inici dels cursos semestrals per a diferents públics. Consulta'ls i escull el teu!

Període d’inscripció: consulteu-ho

Lloc: portal.uned.es

Horaris: segons curs

Edats: consulteu-ho

Per a més informació:  www.unedgirona.org o trucant al telèfon 972 21 26 00
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Tardor Jove



Estació Jove
Cursos +18
Curs llengua de signes (nivell a1)
Introducció bàsica a la llengua de signes. El curs està reconegut pel Departament 

d’Ensenyament i per la UdG (6 crèdits).

Dia: tots els dimarts i dijous des del 3 d’octubre fins al 29 de desembre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 19.00 a les 21.30 h

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 240 € (Cal  fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Taller de cuina japonesa
Un curs per als amants de la cuina japonesa, en què descobrirem tots els secrets per 

preparar diferents plats imprescindibles d’aquesta cuina asiàtica, utilitzant l’arròs 

com a ingredient base dels diferents plats. 

Dia: dissabte 19 de novembre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 10.00 a les 13.00 h

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 4,50 € (Cal  fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Curs de plantes medicinals
Coneixement i identificació de plantes medicinals del nostre entorn més proper. 

Aprendrem a utilitzar-les: per a què serveixen (utilitats) i maneres de preparar-

les en tisanes, infusions, xarops, pomades, etc. Cada dia hi haurà teoria i pràctica 

combinades amb sortides. 

Dia: tots els dijous des del 6 fins al 27 d’octubre i el dissabte 22 d’octubre

Lloc: consulteu-ho

Hora: dijous, de les 19.00 a les 21.00 h; dissabte, de les 10.00 a les 14.00 h

Edats: a partir de 18 anys
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 29Activitat: 12 € (Cal fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Taller d 'automaquillatge
Vols millorar les teves tècniques de maquillatge? Aquest taller ens aportarà eines i 

ens ensenyarà tècniques de diferents estils per tal d’aprendre els conceptes bàsics 

del maquillatge, com ressaltar faccions, cobrir imperfeccions o dotar d’estil i 

personalitat les diferents tonalitats i cromatismes dels rostres. 

Dia: divendres 14 d’octubre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 4,50 € (Cal  fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Curs d 'iniciació a la grafologia
Pels amants de l’analítica, us presentem un curs introductori, dividit en 5 sessions 

que combinen la teoria i la pràctica, per tenir eines a l’hora d’analitzar textos i/o 

firmes a través de l’escriptura. 

Dia: tots els divendres des del 5 de novembre fins al 2 de desembre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 19.30 a les 21.30 h 

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 10 € (Cal fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo
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Curs d 'introducció a la guitarra
Sempre has volgut aprendre a tocar la guitarra i deixar bocabadats els teus amics 

i amigues? Doncs ara tens l’oportunitat d’iniciar-te en el món de la guitarra en 

aquest curs de 7 sessions dinàmiques i divertides. 

Dia: tots els dimecres des del 19 d’octubre fins al 30 de novembre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 19.30 a les 20.00 h

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 9 € (Cal fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de www.

saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Curs de dansa africana
Per als amants del ritme i la intensitat us oferim un curs de 12 sessions amb la 

Makady ple de danses tribals i ritmes africans. 

Dia: tots els dilluns des del 3 d’octubre fins al 19 de desembre

Lloc: consulteu-ho

Hora: de les 20.00 a les 21.00 h 

Edats: a partir de 18 anys

Activitat: 12 € (Cal fer la inscripció prèvia dels cursos i activitats a través de 

www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo
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Punt jove de salut
Vip 1
Tallers mensuals sobre salut. Són oberts i per tant hi poden venir els joves que no 

estiguin involucrats en el projecte VIP. A final de curs els participants faran una 

sortida a Port Aventura. Inscripcions del 12 de setembre al 6 d’octubre. 

Dia: dimecres a la tarda

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: consulteu-ho

Edats: a partir de 14 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Vip 2
Un projecte per a joves en què es treballen temes de salut a través del treball en 

equip. Inscripcions del 12 de setembre al 6 d’octubre. 

Dia: consulteu-ho 

Lloc: Satèl·lit jove de Salt

Hora: consulteu-ho

Edats: consulteu-ho 

Activitat: 5 € (Gratuïta pels participants del VIP 1 de l’any anterior. Cal fer la 

inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Vip premium
Un projecte per a joves en què es combina la salut, el treball en equip i el 

coneixement de la comunitat de Salt. Per participar-hi cal haver estat participant 

del VIP 1 i VIP 2 en edicions anteriors. Inscripcions del 12 de setembre al 6 d’octubre.

Dia: consulteu-ho 

Lloc: consulteu-ho 

Hora: consulteu-ho 

Edats: consulteu-ho 

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo
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Espai dona
Recursos que facilitaran la llevadora i l’agent de salut de l’Estació Jove de 

Salt per poder tenir més coneixements sobre el cos humà de la dona i el seu 

desenvolupament en l’àmbit reproductiu i sexual. 

Dia: últim dilluns de mes (a partir de l’octubre)

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: a les 18.30 h

Edats: consulteu-ho 

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Parlar amb la boca plena
Un projecte ideat per 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 

tots. Fomentarem converses ordenadament i convidant els joves a un petit berenar 

per tal que sigui més atractiva la tertúlia.

Dia: primer divendres de mes

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: a les 18.00 h

Edats: consulteu-ho 

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Servei de llevadora
Servei de llevadora per oferir un assessorament individualitzat o en parella de 

mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual, primeres relacions, canvis 

en el desenvolupament dels adolescents... Informació i assessorament en el cas 

d’embarassos no desitjats. Informació sobre programes de salut ginecològica en 

adolescents (programa de cribratge de càncer de cèrvix o de coll d’úter). Xerrades 

grupals i tallers sobre sexualitat responsable i anticoncepció conjuntament amb 

l’agent de salut de l’Estació Jove de Salt. Atenció gratuïta i anònima que compta 

amb el suport de l’Hospital Santa Caterina. 

Dia: tots els dilluns 

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: de les 18.00 a les 20.00 h

Edats: consulteu-ho 

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  salut@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo
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Servei ERAF (Espai de Recerca de Feina)
Espai lliure on es pot realitzar recerca de feina a través dels ordinadors. Trobareu una 

persona que us orientarà si ho trobeu necessari. 

Dia: cada dilluns i dimecres

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: de les 11.30 a les 13.30 h

Edats: consulteu-ho 

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Servei de garantia juvenil
Si no estàs ni estudiant ni treballant i tens entre 16 i 29 anys, apunta’t a la garantia 

juvenil. Nosaltres t’ajudem a fer-ho. 

Dia: cada dimarts i divendres

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: de les 16.00 a les 19.00 h (dimarts) i de les 10.00 a les 14.00 h (divendres)

Edats: persones entre 16 i 29 anys (sense feina i que no estigui cursant cap estudi)

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo

Servei de bus nit per Fires de Girona
Si vols anar a les Fires de Girona (octubre) tranquil a la nit, sense problemes 

d’aparcament ni embussos, utilitza el  BUS NIT. A més, si tens entre 14 i 30 anys 

pots venir a buscar el teu tiquet descompte a l’Estació Jove. El tiquet l’hauràs de 

presentar al conductor del bus per obtenir una reducció del 50% del preu ordinari. 

ATENCIÓ! El servei de bus només funcionarà les vigílies de festius.

Dia: durant les Fires de Girona

Lloc: Estació Jove de Salt

Hora: consulta els horaris del bus a www.saltjove.cat

Edats: per poder fer ús del tiquet descompte cal tenir entre 14 i 30 anys

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  info@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 40 50 07 

Persona de contacte: Isabel Hidalgo
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  34 F�brica Jove
Projecte el món del circ (Grup Fab1)
És un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per projectes per 

realitzar l’acció educativa. 

Dia: dilluns i dimecres 

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 18.00 a les 20.00 h

Edats: joves nascuts els anys 2002, 2003 i 2004

Activitat: gratuïta  (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Projecte decidim (Grup Fab2)
És un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per projectes per 

realitzar l’acció educativa.

Dia: dimarts i dijous

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 18.00 a les 20.00 h

Edats: joves nascuts l’any 2001 i anteriors

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Activitats obertes
Es programen diferents activitats obertes i és el dia per treballar amb els dos grups 

d’edat. 

Dia: divendres

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: consulteu-ho

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació: fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Servei de 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. 

Dia: de dilluns a divendres
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Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Servei d 'ordinadors
És un racó on hi ha 4 ordinadors. Són de consum lliure dels joves d’acord amb els 

criteris establerts. S’utilitzen per consultar correu, connectar-se a les xarxes socials, 

realitzar algun treball...

Dia: de dilluns a divendres

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Servei de taula de ping-pong i billar
És un racó molt dinàmic on hi ha una taula de ping-pong i un billar. Autogestionat.

Dia: de dilluns a divendres

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta 

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Hort Jove
Projecte d’hort autogestionat pels joves de la Fàbrica Jove amb l’acompanyament 

dels educadors. 

Dia: dimarts

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: de les 17.00 a les 20.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra
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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!

Dia: consulteu-ho

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: consulteu-ho

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Festa Limbo
La festa Limbo està organitzada per joves i dirigida a persones a partir de 14 anys.  

Actuacions, dj’s i  balls que serveixen de trampolí als nois i noies que volen mostrar 

les seves habilitats artístiques. 

Dia: divendres 21 d’octubre

Lloc: La Mirona

Hora: a les 18.00 h

Edats: a partir de 14 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Cinefab
Projectarem una pel·lícula escollida pels joves. Seran pel·lícules que ens ajudaran a 

entendre la societat, les relacions, les qüestions de la vida quotidiana, etc. 

Dia: un divendres de cada dos mesos

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: a les 17.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra
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Torneig 
Un divendres cada dos mesos s’organitzarà un torneig de billar, ping-pong, futbol 

o PlayStation.

Dia: un divendres de cada dos mesos

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: a les 17.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Halloween
Vols passar la tarda nit més terrorífica que hagis viscut mai? El 31 d’octubre obrirem 

les portes de La Fàbrica Jove a tothom a qui s’atreveixi a entrar. 

Dia: dilluns 31 d’octubre

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: a les 19.00 h

Edats: joves entre 12 i 18 anys

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra

Espai estudi
L’espai estudi és un servei de reforç escolar per a joves que estiguin cursant ESO, 

batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. Els seus participants es deriven des dels 

diferents centres de secundària del municipi.  

Dia: consulteu-ho

Lloc: Fàbrica Jove

Hora: consulteu-ho

Edats: joves que estiguin cursant ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà

Activitat: gratuïta (Cal fer la inscripció prèvia a través de www.saltjove.cat o 

presencialment a la Fàbrica Jove.)

Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Per a més informació:  fabricajove@saltjove.cat o trucant al telèfon 972 24 65 76 

Persona de contacte: Irene Torra
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  ...i durant 
  tot l'any...

CIRCUIT D'ORIENTACIÓ
Gaudeix de la tardor 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: durant tot l’any, a les hortes

Hora: lliure

Activitat: gratuïta (per fer en grup, individualment 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 ELÈCTRICA
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 tot l’any (passeig d’Olot, 28)

Hora: a convenir amb l’organització

Activitat: 16 € (2 hores), 27 € (tot el dia) (Cal fer una reserva prèvia obligatòria 

trucant al telèfon 607 80 01 88.)

Organitza: www.eBici.cat

LA CRINERA
Gaudeix de diferents activitats durant tot l’any: aula de natura per interactuar amb 

els animals, passejades amb carro per descobrir les Deveses d’una forma diferent, 

celebració de festes d’aniversari i fins i tot, passejades amb poni! 

Dia: consulteu-ho

Lloc: La Crinera (Parc Natural de les Deveses, s/n)

Hora: consulteu-ho

Activitat: consulteu-ho

Organitza: La Crinera

Per a més informació: www.lacrinera.com o trucant al telèfon 626 17 91 60...
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- Agrupació de Comerciants del Veïnat de Salt
- Anglo School Salt
- Associació Almohajiren Almagareba
- Biblioteca Iu Bohigas
- Club Piragüisme Salt Ter
- EduTIC
- Escola de Ball Sibiem
- Escola de Dansa Nou Espiral
- Escola Taller Paco Morgado
- Espai Municipal d'Ocupació de Salt (EMO)

- Espai Jazz
- Estació Jove de Salt
- Factoria Cultural Coma Cros
- Kids & Us Salt
- La Crinera
- La Fàbrica Jove
- L'Estudi de Salt
- Oficina de Català de Salt (CPNL)
- UNED Salt

Agraïm la col·laboració dels participants que ens han facilitat informació per a l’elabroració d’aquesta guia:

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.



Salt es viu, viuSalt.cat www.viuSalt.cat


