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JUGUEM? ALS PATIS 
I A LES PLACES

De dilluns a divendres de les 18 a 
les 20.30 h 

Espai de joc i lleure educatiu 
dirigit a infants i joves de Salt. Es 
realitza en diferents places del 
municipi, on es proposen i dina-
mitzen jocs i altres activitats.
+ Places: pl. Llibertat, pl. Mercat, pl.  
   Catalunya (en diferents dies)
+ Espai Som Salt: dilluns i divendres 
+ Espai La Farga: dimarts, dijous i  
    divendres 

Activitat gratuïta 
a/e: juguem@salt.cat 

SI VOLS TREBALLAR 
PER NADAL, VINE! 

Dijous 10 de novembre de les 17  
a les 18.30 h 

Activitat per aquelles joves que 
busqueu feina per treballar du-
rant les vacances de Nadal. Les 
Referents d’Ocupació Juvenil de 
Salt us donaran pistes i trucs per 
a buscar feina, informació sobre 
empreses, perfils més deman-
dats, tàctiques per presentar-nos 
com a candidates... Si tens entre 
16 i 29 anys i tens ganes de tre-
ballar, vine a l’Estació!

Activitat gratuïta
Inscripcions: Enviar un whatsapp 
al Tel. 662 533 837 
a/e: info@saltjove.cat
Tel. 662 53 38 37

Places i patis de Salt Estació Jove

III FÒRUM EDUCATIU  
Divendres 18 de novembre de   
les 17 a les 20.30 h  

Enguany celebrem el III Fòrum 
Educatiu sota el títol “Fem Salt 
més acollidora i educadora”, i 
serà una trobada on mostrar tot 
el potencial, habilitats i capacitats 
diverses de l’alumnat de Salt, fruit 
del treball conjunt entre centres 
educatius, entitats i ajuntament. 
A través de grups de treball es 
donaran claus i eines per educar 
en els àmbits de la sensibilitat 
artística, científica, social, entre 
d’altres.

Activitat gratuïta
Inscripcions: al web 
https://educacio.viladesalt.cat/ 
a/e: educacio@salt.cat  
Tel. 972 24 91 54

Auditori de la Coma Cros

ACTIVITATS DIVERSES



CASAL CÍVIC I 
COMUNITARI 
LES BERNARDES
Plaça de la Diputació, 2 
Tel. 972 23 26 63
A/e: cc.salt@gencat.cat
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FAKE NEWS I 
RACISME  

Dijous 3 de novembre a les 17.30 h

El taller exposarà la importància 
de la premsa en la reproducció 
del racisme sobre algunes co-
munitats concretes, presentarà 
fake news i compartirà alguns 
materials visuals per tal que els 
receptors aprenguin a identificar 
aquestes notícies falses o els 
emissors de les mateixes.. 

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

INTRODUCCIÓ A LA 
IMPROVISACIÓ 
TEATRAL    

Dilluns, del 7 al 28 de novembre, 
de les 18.30 a  les 20.30 h 

Monogràfic per a joves. Taller 
per divertir-se i aprendre a ge-
nerar contingut escènic, en el 
mateix instant de pensar-lo.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

CINEFÒRUM 
Dimecres 9 de novembre a les 17 h

Projecció de la pel·lícula La famí-
lia Bélier d’Éric Lartigau i debat 
posterior.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

CCC Salt - Les Bernardes CCC Salt - Les Bernardes CCC Salt - Les Bernardes
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QUÈ SAPS DE SALT?  
Dimarts 15 de novembre a les 16 h

Descobreix el nou joc de taula 
de la vila: Saltem? El joc dels 
itineraris segurs. 

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

CANÇONS DE  
TAVERNA 

Dimecres, del 2 de novembre al 
14 de desembre de les 10.15 a 
11.45 h 

Anima’t a cantar cançons de ta-
verna acompanyades de l’acor-
dió d’en Nasi.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

AUTODEFENSA PER 
A DONES  

Dijous, del 3 de novembre al 15 
de desembre, de les 19.30 a les 
20.45 h 

Millorem la nostra autoestima i 
potenciem la connexió entre el 
cos i la ment per obtenir capa-
citats de defensa davant de 
possibles atacs.  < 12 anys. 

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

CCC Salt - Les Bernardes CCC Salt - Les Bernardes CCC Salt - Les Bernardes
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CONVERSES EN 
CATALÀ    

Dijous, del 3 de novembre al 15 de 
desembre de les 10.15 a les 11.15 h   

Espai de tertúlia i debat, per 
posar en pràctica la llengua 
catalana.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria

CCC Salt - Les Bernardes
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BALL DE TARDA 
Dissabte 5 i 19 de novembre de 
les 16 a les 19.30 h   

Ball amb música en directe, ac-
tuació de «Josep».

Preu: 3 € /ball - sòcia i 
3.50 €/ball - no sòcia
Organitza: Associació Gent Gran 
Les Bernardes 
A/e: nardesber@hotmail.com

SARDANES
Dimarts, del 8 al 29 de novembre, 
de les 10 a les 12 h 

Activitat intergeneracional per 
aprendre a ballar la dansa tradi-
cional catalana.

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia obligatòria
Organitza: Associació Gent Gran 
Les Bernardes amb  Salt
Sardanista
A/e: nardesber@hotmail.com
Tel. 671 71 81 45

CCC Salt - Les Bernardes CCC Salt - Les Bernardes
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ESPAI 
MUNICIPAL 
D’OCUPACIÓ
C. Major, 164 
Tel. 972 40 52 95
A/e: formacioemo@salt.cat
https://emo.viladesalt.cat/calendari 



POSA’T A PROVA! 
TREBALLEM LES 
HABILITATS DE
COMUNICACIÓ

Dijous 3 de novembre de les 10 
a les 12 h

Taller on es treballarà la com-
petència de comunicació, 
centrant-nos en com podem 
comunicar-nos d’una forma més 
assertiva i transmetre el nostre 
missatge el millor possible, per 
aplicar-ho en futurs processos 
de selecció. Es facilitaran eines 
per detectar quin és el nostre 
estil comunicatiu actual i quins 
petits canvis podem fer per ser 
més assertius.
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta

POSA’T LES PILES
Dilluns 7, 8, 9 i 11 de novembre 
de les 10 a les 12 h

Sessió de recerca de feina activa 
amb usuaris preparats i motivats 
per a la recerca. Recerca de 
feina a través de webs especia-
litzades per sectors i autocandi-
datures i inscripcions a webs de 
les empreses.
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta

Aula EMO (c. Pius XII, 4)  Aula 10 F. Cultural Coma Cros  

ESPAI MUNICIPAL D’OCUPCACIÓ_EMONOVEMBRE 2022
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CIBERSEGURETAT A 
L’EMPRESA

Dijous 10 de novembre de les 9 
a les 13 h

Formació per ajudar a prevenir 
ciberatacs, violacions de dades 
i robatori d’identitat per tal de 
poder mantenir i protegir la con-
fidencialitat, integritat i disponi-
bilitat de les pròpies dades. En la 
sessió també es parlarà d’eines 
per evitar atacs de ransware, 
malware, pishing, etc....
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta

Aula 10 F. Cultural Coma Cros  
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RELACIÓ AMB  
L’ADMINISTRACIÓ

Dijous 17 de novembre de les 9 a 
les 13 h 

Taller de 4 hores on es parlarà 
de la relació amb l’administració 
amb mitjans digitals: identifica-
dors i certificats digitals per tal 
de poder-s’hi relacionar les 24h 
del dia durant els 365 dies de 
l’any.
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta 

LA RECERCA DE 
FEINA EN EL SECTOR
DE L’ADMINISTRACIÓ
 I GESTIÓ 
D’EMPRESES 

Dijous 24 de novembre de les 10 
a les 13 h

Sessió on s’oferiran eines per 
a la recerca de feina en l’àmbit 
d’administració i gestió d’em-
preses. Revisió d’ofertes laborals 
relacionades amb aquest sector 
professional.
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta 

ESPAI XARXA
Divendres 25 de novembre,   
2, 9 i 16 de desembre de les 10 a 
les 12 h 

Sèrie de quatre sessions on es 
facilitaran eines pràctiques per 
a la gestió emocional dels/les  
assistents/es  i el seu auto conei-
xement. També es fomentaran 
els hàbits saludables per posar 
en pràctica durant les èpoques 
de recerca de feina.
Inscripcions a través de 
Formació en Xarxa i a l’Espai 
Municipal d’Ocupació de Salt.
Activitat gratuïta 

Aula 10 F. Cultural Coma Cros  Aula Emo (C.Pius XII, 4) Aula EMO (c. Pius XII, 4) 
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FACTORIA
CULTURAL
COMA CROS
C. Sant Antoni, 1 · Tel. 972 24 91 91
A/e: comacros@salt.cat

VIVER D’EMPRESES

MUSEU DE L’AIGUA

C. Sant Antoni, 1 · Tel. 972 24 91 70
A/e: elviver@salt.cat 

C. Sant Antoni, 1 · Tel. 972 40 21 48
A/e: museu@salt.cat



“FESTIVAL
PÍNDOLES – TEATRE 
BREU EN ESPAIS 
VIUS” 

Dissabte 12 de novembre a les 
12 h. Punt de Trobada: plaça 1 
d’Octubre

El Fesival píndoles no es gaudeix 
des de la platea, sinó que es viu 
en espais singulars. Trenquem 
la quarta paret i et convidem 
a deixar-te seduir per una ex-
periència única i innovadora de 
teatre breu, intens i en indrets 
inesperats. Et proposem un cir-
cuit teatral itinerant amb peces 
breus per quatre espais gens 
convencionals! 
Activitat gratuïta 
A/e: comacros@salt.cat

Factoria Culural Coma Cros de Salt 

NOVEMBRE 2022FACTORIA CULTURAL COMA CROS
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FRANQUÍCIA I 
TRASPÀS DE 
NEGOCI. ALTRES
MODALITATS 
D’EMPRENDRE  

Dimarts 15 de novembre de les 
10 a les 13 h 

Estàs pensant en obrir un nego-
ci? Saps que hi ha altres alterna-
tives com són les franquícies? 
Coneixes l’opció de traspassar 
un negoci ja en marxa? Saps 
que hi ha un servei que et facili-
ta el procés i es diu Reempresa? 
Tens un negoci però t’agradaria 
cedir-lo? Apunta’t a la formació 
i et respondrem totes aquestes 
preguntes!

Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia
Inscripcions: elviver@salt.cat o a 
Formació en Xarxa 

Viver d’Empreses: via Zoom

CICLE REPTES. 
SALUT PLANETÀRIA 

Dimecres 23 de novembre de les 
18.30 a les 20 h

Aquest nou enfocament vol 
promoure la salut humana 
alhora que la salut del planeta. 
Alguns dels reptes a què abor-
da la Salut Planetària inclouen el 
canvi climàtic, la contaminació 
ambiental, la urbanització i la 
producció d’aliments. Per exem-
ple, com han de ser les ciutats 
per estar alineades amb la idea 
de salut planetària? I els nostres 
patrons de consum i dieta?
Activitat gratuïta
Inscripcions: clicant aquí
A/e: uocsalt@uoc.edu
www.uoc.edu

UOC Salt 
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EXPOSICIÓ 
TEMPORAL
«70 TESTES» 

Fins el 30 de desembre               
De dilluns a divendres de les 10 a 
les 14 h i hores convingudes. 

Inauguració el 13/10 a les 19 h 
Exposició d’obres realitzades per 
l’escultor i restaurador de pedra 
autodidacta Enric Sala Gimeno. 
Més de 20 exposicions, obres i 
restauracions arreu del territori, 
37 anys de docència i estudis 
sobre conceptes tècnics de 
l’escultura l’avalen com a una de 
les persones més reconegudes 
en el món de la talla de pedra i 
l’escultura. Des de 1997 l’Enric és 
professor a l’EMBA.

Activitat gratuïta

Museu de l’Aigua de Salt 

EXPOSICIÓ 
«CONTRA NATURA»
 DE MANEL BAYO  

Fins el 20 de desembre.  
De dilluns a divendres de les 10 a 
les 14 h i hores convingudes.

L’artista contemporani d’arrel 
conceptual Manel Bayo (Salt, 
1966) és el guanyador de la dis-
setena convocatòria del progra-
ma Exposicions Viatgeres amb 
el projecte «Contra natura».

Activitat gratuïta
a/e: museu@salt.cat
Tel. 972 40 21 48

Museu de l’Aigua de Salt 

CINEXIC – 
PROJECCIÓ DE  LA 
PEL.LÍCULA “BINTI” 

Dissabte 26 de novembre a   
les 12 h

La Binti té dotze anys. Va néixer 
al Congo, però viu a Bèlgica 
amb el seu pare. Tot i que no 
tenen papers, la Binti vol viure 
una vida normal i somia amb 
convertir-se en una famosa you-
tuber com la seva ídol Tatiana.

Recomanada a partir de 8 anys. 
Durada: 90 minuts.
Activitat gratuïta amb aforament
limitat
Reserva d’entrades a:
www.cinexic.cat
A/e: comacros@salt.cat

Auditori Factoria Cultural Coma Cros 
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972 22 06 63
vxl.cnlgi@cpnl.cat
vxl.cat/participahi

Dedica 1h a la setmana a
conversar en català.

 
T'hi animes?

FES-TE
VOLUNTARI!



BIBLIOTEQUES

IU BOHIGAS
C. Sant Antoni, 1 · Tel. 972 24 03 22

MASSAGRAN
C. Major, 204 · Tel. 972 40 50 62



TALLER INFANTIL:
DOLENTS

Dijous 3 de novembre a les 17.30 h

En aquest taller descobrirem 
què amaguen els personatges 
indesitjables de les històries 
de la Biblioteca i crearem una 
nova pàgina en la seva història. 
Recomanat per a infants a partir 
de 7 anys. 
A càrrec de Carla Ciurana.
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia

DISSABTES EN
FAMÍLIA

Dissabte 5, 12, 19 i 26 de 
novembre de les 10.30 a les 13 h

Cada dissabte us oferim una 
nova activitat dinamitzada pel 
personal de la Biblioteca: jocs, 
jocs de taula i contes compartits 
en veu alta. Per a més informa-
ció consulteu la Biblioteca.
Activitat gratuïta 

CLUB DE LECTURA
D’ADULTS - MATINS

Dijous 10 de novembre a les 12 h

Trobada del club de lectura per 
comentar l’obra «Estiu», d’Ali 
Smith. 
Activitat gratuïta amb inscripció 
a la Biblioteca Iu Bohigas

Biblioteca d’en Massagran  Biblioteca d’en Massagran  Biblioteca Iu Bohigas 

BIBLIOTEQUESNOVEMBRE 2022
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CLUB DE LECTURA
D’ADULTS «TARDES»

Dijous 10 de novembre a les 19 h 

Trobada del club de lectura per 
comentar l’obra «I del cel van 
caure tres pomes», de Nariné 
Abgarian.
Activitat gratuïta amb inscripció 
a la Biblioteca Iu Bohigas

PREMI  EL SETÈ CEL
2022

Divendres 18 de novembre a  
les 19 h 

Acte d’entrega del premi El Setè 
Cel 2022. 
Activitat gratuïta 
Tel. 972 24 91 91 ext. 5
A/e: cultura@salt.cat

PRESENTACIÓ DEL
CONTE «BONA NIT,
PETIT ESTEL»

Dissabte 19 de novembre a   
les 12 h

Presentació del conte “Bona nit, 
petit estel” de l’Anna Marsal i 
il·lustrat per Elisabet Serra, a càr-
rec de La Capsa dels Records. 
Conte adreçat a nens i nenes 
de 4 a 8 anys però també a les 
seves famílies i sobretot als avis 
que pateixen una mort perinatal. 
Activitat gratuïta

Biblioteca Iu Bohigas Biblioteca Iu Bohigas Biblioteca Iu Bohigas 
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CONTES MUSICALS I
TALLER DE
KOINIBORIS

Dijous 24 de novembre a les 18 h

La Sal d’Olot ens ofereix una 
sessió que explica la història 
dels koiniboris i quina funció 
tenen al Japó. Després estam-
parem sobre paper i roba amb 
diferents materials per poder fer 
les proves prèvies al nostre peix 
definitiu. Un cop ja sabem quins 
colors i quina tècnica ens agra-
da més, estamparem sobre roba 
de cotó aquest peix tan espe-
cial. Per acabar el taller podrem 
afegir-hi el pal de fusta perquè el 
koinibori pugui volar.

Taller familiar adreçat a públic a 
partir de 3 anys.
Activitat gratuïta amb inscripció 
a la Biblioteca Iu Bohigas

BLANC. SESSIÓ
BIBLIONADONS 

Dissabte 26 de novembre a   
les  10.30 h

Cau la neu a poc a poc i tot 
queda cobert de blanc. El pingüí 
però, no té fred. I tu tampoc no 
en tindràs si vens a la bibliote-
ca i t’escalfes les orelles amb 
aquests contes tan BLANCS!

Adreçat a infants de 0 a 3 anys, 
a càrrec d’Umpalumpa.
Activitat gratuïta amb inscripció 
a la Biblioteca Iu Bohigas

Biblioteca Iu Bohigas Biblioteca Iu Bohigas 
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TEMPORADA
ALTA
TEATRE DE SALT

EL CANAL

Pl. Sant Jaume, 6 · Tel. 972 40 20 04
www.teatredesalt.net

Plaça de can Patrac, 1 · Tel. 972 23 16 81
www.comacros.cat/el-canal/

www.temporada-alta.com/



PETRÓLEO 
(PIEL DE LAVA)  

Divendres 4 de novembre a les 
20 h  

En un jaciment petrolier a la Pa-
tagònia, quatre homes conviuen 
en un tràiler mentre, extreuen 
petroli d’un pou gairebé buit. 
Allà dalt, el temps lliure es co-
breix de pols, de mites foscos de 
la zona, de desafiaments físics. 
A baix, la pedra es fractura per 
treure’n el poc que queda. En 
la seva cinquena obra, la com-
panyia argentina Piel de Lava, 
formada exclusivament per 
dones, investiga la possibilitat 
d’habitar personatges mascu-
lins com una manera d’indagar 
sobre la construcció del gènere i 
els estereotips.
Preu: 30 € i 20 € 

Teatre de Salt 

NOVEMBRE 2022TEMPORADA ALTA
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LA MOTXILLA DE 
L’ADA

Teatre al detall – Jordi Palet – 
Joan M. Segura Bernadas

Diumenge 6 de novembre a   
les 18 h  

Guanyador del Premi de la Crítica 
2021 al millor espectacle per a 
públic familiar, La motxilla de 
l’Ada és una proposta poètica i 
sincera sobre la identitat de gè-
nere. Nen o nena, blau o rosa, fort 
o feble... L’Ada té ganes de jugar, 
sense preocupar-se d’aquests ca-
laixos en què la societat la força 
a entrar. 

És un espectacle transformador 
que reflexiona sobre les etique-
tes que controlen la societat.
Preu: 10 €

Teatre de Salt 

L’ORENETA
Guillem Clua – Josep Maria Mestres

Dimarts 1 de novembre a les 18 h   

La senyora Amèlia, una professora 
de cant, rep a casa seva un home 
jove que vol millorar la seva tècni-
ca vocal per cantar al memorial de 
la seva mare, morta recentment. 
Ben aviat descobrim que la cançó 
triada, L’oreneta, té un significat 
especial per als dos personatges, 
que aniran desgranant detalls del 
seu passat, marcat per un atemp-
tat terrorista de signe islamista que 
va patir la ciutat l’any anterior. Un 
aplaudit text de Guillem Clua ins-
pirat en el melodrama clàssic amb 
un duet d’intèrprets excepcionals. 
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz 
fan un intens viatge emocional per 
guarir velles ferides. 
Preu: 28 € i 18 €

Teatre de Salt 
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MORIU-VOS
Anna M. Ricart – Joan Arqué – 
Sol Picó

Dijous 10 de novembre a les 20 h   

Moriu-vos se serveix de l’experi-
ència real i els testimonis per 
construir una funció que utilitza 
diversos llenguatges escènics. 
En aquesta ocasió per parlar de 
l’edatisme, de la vellesa, que és 
també parlar del passat i de la 
memòria. Parlar de gent gran és 
parlar de soledat, de residències, 
de medicació, de deteriorament 
físic i mental, de no-productivitat, 
de sentiment d’inutilitat o de cures, 
però també és parlar de rebel·lia, 
de memòria, de formes d’evasió, 
de fantasia, de records... En el fons, 
parlant dels vells, parlem també de 
nosaltres mateixos.  
Preu: 28 € i 18 €

Teatre de Salt

TEMPORADA ALTANOVEMBRE 2022
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VUELTA A UNO
(ROCÍA MOLINA) 

Diumenge 6 de novembre a   
les 18 h   

Amb l’única companyia de Yerai 
Cortés a la guitarra, l’artista ma-
laguenya tanca la seva trilogia 
dedicada a les cordes i a la dansa 
amb un retrobament amb la vida, 
l’eufòria i la joia. Un respir a cada 
compàs que ens fa recordar que 
som matèria ambuna ànima altera-
da, que intenta escapar-se, ele-
var-se i retrobar-se amb el món. En 
aquesta tercera i última peça, Mo-
lina, que va rebre enguany el Lleó 
de Plata de la Biennal de Dansa 
de Venècia. Amb un cert realisme 
poètic i un moviment incessant 
d’alliberació, Molina torna al lloc on 
va començar tot: Vuelta a Uno. 
Preu: 28 €

El Canal - Centre d’Arts Escèniques

BONOBO 
Divendres 11 de novembre a   
les 20 h  

Josep Julien, autor i director de 
l’obra, era molt a prop dels fets 
aquella tarda d’agost del 2017 
en què en Younes va ser abatut 
a trets pels Mossos d’Esquadra 
després de fugir dels atemp-
tats de la Rambla. La condició 
d’aquell jove de Ripoll, la fragili-
tat de les nostres conviccions i 
de la identitat, l’existència o no 
de segones oportunitats i moltes 
preguntes on l’odi i la pietat són 
presents. L’obra amb la tensió 
d’un thriller, guanyadora del XV 
Premi Quim Masó (2021), expli-
ca, com si fos una road movie, la 
fugida accidentada i desespera-
da d’en Fadi per tot l’Estat.
Preu: 28 € 

El Canal - Centre d’Arts Escèniques
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CYBEREXORCISME
(NÚRIA GUIU) + 
TALLER

Diumenge 13 de novembre a  
les 18 h  

Després dels dos treballs previs 
Núria Guiu continua explorant 
els nostres comportaments en el 
món digital amb Cyberexorcis-
me. Amb cinc intèrprets tiktokers, 
trasllada els mecanismes i les 
eines coreogràfiques de TikTok a 
l’escenari. Un exorcisme escènic 
que deixa a banda la connotació 
diabòlica i se centra en l’expres-
sió i la catarsi de les imatges, els 
cossos i les danses d’internet. 

Aquest espectacle inclou un 
taller.
Preu: 28 €

El Canal - Centre d’Arts Escèniques
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JOAN MIQUEL 
OLIVER + DA SOUZA
‘MALLORCA PARTY’ 

Dissabte 12 de novembre a   
les 22 h   

Estimats a banda i banda del 
Mediterrani, Joan Miquel Oliver i 
Da Souza, dues generacions de 
músics mallorquins, posaran ritme 
a la nit amb un repertori carregat 
d’èxits. El solista, que enguany s’ha 
retrobat amb el grup que el va 
catapultar a la fama, Antònia Font, 
repassarà els temes d’un dels seus 
àlbums més valorats. Gairebé com 
a relleu generacional, Da Souza 
tocarà els temes del seu primer 
àlbum, Salsa agredolça (2020), 
d’una rebuda excel·lent, i de l’EP 
Boleros (2021), entre altres singles 
que ens han regalat des de llavors.  
Preu: 18 €

La Mirona

LOS PERROS
Led Silhouette – Marcos Morau

Divendres 18 de novembre  a  
 les 20 h    

La companyia de dansa navarresa 
Led Silhouette i el coreògraf Mar-
cos Morau ens ofereixen un encre-
uament de temps i llenguatges. 
Els dos intèrprets han passat per 
La Veronal i en aquesta nova peça 
del seu projecte personal utilitzen 
el seu cos com si fossin gossos 
ambulants sense amo. Un cos 
transformat que els permet bordar 
i ballar per reproduir la capacitat 
de resistència de l’animal davant 
qualsevol adversitat. Un ball per 
expressar empatia, vulnerabilitat, 
compassió, generositat, alegria, 
dolor i sobretot rebel·lia a través de 
l’amor.
Preu: 28 € i 18 €

Teatre de Salt

NOVEMBRE 2022TEMPORADA ALTA
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AQUELLAS QUE NO
DEBEN MORIR 

Col·lectiu Las Huecas

Diumenge 20 de novembre a  
les 18 h 

En una societat hiperhedonista 
en la qual es glorifica la joventut 
i es demora la realitat del tras-
pàs, Las Huecas fan seva una 
màxima desatesa: tard o d’hora 
ens morirem. Des d’una pers-
pectiva política i poètica, Aque-
llas que no deben morir posa 
llum als abusos de la indústria 
funerària i a la capitalització de 
la mort. Una posada en escena 
a mig camí entre el teatre do-
cumental i l’experimentació del 
ritual.
Preu: 28 € i 18 €

Teatre de Salt 

UNA IMAGEN 
INTERIOR (EL CONDE 
DE TORREFIEL) 

Dissabte 19 de novembre a   
les 18 h

Amb la seva personal combina-
ció de text, moviment, imatges 
plàstiques, El Conde de Torrefiel 
s’ha convertit en un projecte 
cobejat pels principals teatres i 
festivals d’Europa. Ho han acon-
seguit amb absoluta fidelitat a la 
seva manera d’entendre el tea-
tre. Com ara aquest cicle titulat 
Ultraficcions, que va començar a 
créixer fa un any i va tenir la seva 
estrena absoluta el maig passat 
a Viena. En un espai que podria 
ser un museu, un supermercat o 
una cova, el públic emprèn una 
fugida poètica del món exterior i 
de les imatges i les ficcions que 
ens controlen
Preu: 28 €

El Canal - Centre d’Arts Escèniques

LOS AÑOS 
(MARIANO PENSOTTI)  

Dissabte 26 de novembre a les 
20 h i diumenge 27 de novem-
bre a les 18 h 

La història de Manuel en dos 
moments molt diferents de la 
seva vida, quan té 30 i 60 anys. 
Dues etapes vitals que conviuen 
en paral·lel a l’escenari mentre es 
desenvolupa l’altre gran motiu 
d’aquesta funció: el documental 
que filma en la seva joventut, 
captant per atzar un nen que 
per sobreviure sol s’inventa una 
família. Un actor per al Manuel 
del 2020 i un altre per al del 
2050. Pensotti confronta el pre-
sent amb el futur per plantejar 
preguntes existencials.
Preu: 30 €

El Canal - Centre d’Arts Escèniques
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CAMÍ A L’ESCOLA 
(CAMPI QUI PUGUI)

Diumenge 27 de novembre a  
les 12 h  

El camí de tres germanes que te-
nen com a objectiu tenir el futur 
a les seves mans i, per aconse-
guir-ho, converteixen la seva vida 
en un enfrontament diari a obsta-
cles i perills per arribar a l’escola. 
I és que aquestes nenes saben 
que el demà millor que anhelen 
tant, té un preu: posar-se en risc 
cada dia. Un espectacle suggeri-
dor, visual i sense text que s’ins-
pira en les històries reals i cons-
tants d’aquells infants d’arreu 
del món que han de passar tota 
mena d’impediments en el seu 
camí de casa a l’escola. Ha estat 
premiat com a millor espectacle 
familiar als Premis de la Crítica.
Preu: 10 €

Teatre de Salt 
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TARTA RALENA  
Dissabte 26 de novembre a  
les 20 h 

«Folk tronadet i gregorià progres-
siu». Amb aquestes paraules, enig-
màtiques i suggeridores, Marta 
Torrella i Helena Ros defineixen 
Tarta Relena, el duo que van fun-
dar el 2016 per explorar a cappella 
les sonoritats de diferents estils 
de músiques vocals. A Fiat Lux 
(títol que prové d’una expressió 
del Gènesi) presenten dues veus 
que s’enllacen o es traven fent 
nusos, flueixen com l’aigua o són 
rasposes com l’estepa, s’allunyen 
en dissonàncies afilades i més tard 
es retroben, buscant sempre la 
complexitat en la senzillesa. 
Preu: 18 € i 15 €

Teatre de Salt

NOVEMBRE 2022TEMPORADA ALTA
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LA MIRONA
C. Amnistia Internacional, s/n
Tel. 972 23 23 75
www.lamirona.cat



MAGNÈTIC CLUB · 
AMYGDALA +
LOKEVIVI 

Música techno, house i música 
electrònica.
Entrada anticipada i a taquilla
amb beguda inclosa (consulta el
web)

EL DROGAS 
40è Aniversari Barricada
Anticipada: 25 €
Taquilla: 30 € 

AMAIA 
Imprevisible, eclèctica, brillant. 
Anticipada: 25 €
Taquilla: 30 € 

NOVEMBRE 2022 LA MIRONA
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Dv 11 de novembre a les 00.30 h Dv 18 de novembre a les 22.30 h

Ds 26 de novembre a les 22.30 h 

THE OTHER SIDE 
A Pink Floyd Live experience
Anticipada: 25 €
Taquilla: 30 € 

Dv  25 de novembre a les 22.00 h 
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SALT JOVE

ESTACIO JOVE

FÀBRICA JOVE

SATÈL·LIT JOVE

Pg. Països Catalans s/n (davant núm. 56)
Tel. 972 40 50 07  ·  662 53 38 37
A/e: info@saltjove.cat

C. Manuel de Falla, 46
Tel. 972 24 65 76
A/e: fabricajove@saltjove.cat

C. Doctor Ferran, 21 bx
Tel. 972 40 50 07 
A/e: info@saltjove.cat



Projectes/serveis  específics 
que s’hi realitzen:

 ASSESSORAMENT 
ACADÈMIC 

Servei que orienta sobre el 
recorregut acadèmic que es vol 
fer, les beques d’estudi que es 
poden optar, les inscripcions, les 
matrícules, estudiar a l’estranger, 
convalidació d’estudis, etc...

 PUNT JOVE DE SALUT 

Servei específic, gratuït i confi-
dencial, que assessora els joves 
en temes que afecten la seva 
salut: sexualitat, alimentació, 
conductes de risc, addiccions, 
etc. Finançat per l’organisme de 
salut pública de la Diputació de 
Girona Dipsalut.

 PROJECTE VIP’S 

Projecte de promoció de la salut 
està dividit en 3 cursos: VIP 1, VIP 
2 i VIP Prèmium. En cada VIP es 
treballa d’una manera específica 
i amb uns objectius concrets.

VIP 1: Tallers mensuals sobre 

PUNT 
D’INFORMACIÓ 
JUVENIL 

Servei públic i gratuït per a joves 
de 12 a 30 anys

Tel. 620 20 03 60

De dilluns a divendres   
De 16 a 20 h 

- S’assessora i orienta als joves 
sobre tots els àmbits que puguin 
ser del seu interès: habitatge, 
salut, treball, lleure, estudis, viat-
ges… 

- S’expedeix el carnet internaci-
onal d’estudiant, de professor/a i 
d’alberguista

- Servei d’ordinadors amb conne-
xió gratuïta a internet.

diferents temes de salut (se-
xualitat, drogues, alimentació, 
etc). És per a joves a partir de 14 
anys i a final de curs anem a Port 
Aventura. Comença a l’octubre i 
es realitza un dia al mes.

VIP 2: Projecte per a joves que 
han fet el VIP 1, a partir de 15 
anys, en què es treballen temes 
de salut a través del treball en 
equip. Comença a l’octubre i es 
realitza dos cops al mes.

VIP PRÈMIUM: Projecte per a 
joves que han fet el VIP 2, a par-
tir de 16 anys, en què es com-
bina la salut i el treball en equip 
a través de l’aprenentatge per 
serveis en la comunitat de Salt. 
Comença a l’octubre i es realitza 
un cop per setmana.

 PARLA AMB LA BOCA 
PLENA 

Últim divendres de cada mes a 
les 17 h. Cine fòrum. Mirem una 
pel·lícula triada entre tots i totes 
i després tot berenant la comen-
tarem.

 TOT L’ANY 
 A L’ESTACIÓ JOVE 

NOVEMBRE 2022SALT JOVE
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REFERENT EN OCUPACIÓ 
 JUVENIL_MATINS 

L’objectiu principal del programa 
és facilitar i acompanyar la tran-
sició de les persones joves des 
del sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional mitjan-
çant el treball en xarxa i trans-
versal entre els diferents disposi-
tius que treballen amb persones 
joves, per tal d’oferir els recursos 
més convenients en funció de 
les casuístiques personals i/o so-
cials de cadascú. Cofinançat per 
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil 
i el Fons Social Europeu 2014-
2020, amb un cofinançament 
del 50%. 

Públic: dirigit a joves entre 16 i 
29 anys que necessiten informa-
ció, orientació i acompanyament 
en l’àmbit formatiu/ocupacional. 

Horari: de dilluns a divendres, 
de les 8 a les 15 h

a/e: referentsocupacio@salt.cat

Tel. 972 24 91 91 ext.1288/ 2326 
        639 35 47 89 

EL SURO 
MOSTRA D’ART JUVENIL 

Un espai a la teva disposició per-
què els joves tingueu l’oportuni-
tat de promocionar-vos i expo-
sar les vostres obres artístiques 
mensualment (fotografia, dibuix, 
art digital, etc.).

TOT L’ANY A LA 
FÀBRICA JOVE

A la Fàbrica Jove, s’hi desenvolu-
pen 2 programes.

1. Programa d’orientació i                        
    inserció laboral - Referent en 
   Ocupació Juvenil.(Matins) 

2. Programa de lleure educatiu 
    (Tardes) 

 LA FÀBRICA JOVE, ESPAI 
JOVE DE  LLEURE 
EDUCATIU_TARDES 

Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
És un servei centrat en l’edu-
cació en el lleure que utilitza el 
treball per projectes per realitzar 
l’acció educativa. Funciona per 
grups d’edat i cada un duu a 
terme un projecte concret. 

- FAB 1: joves nascudes els anys 
2009 i 2008

- FAB 2: joves nascudes els anys 
2007, 2006, 2005 i 2004.

Les inscripcions comencen el 
dia 6 de setembre, de dilluns 
a divendres de les 16 a les 17 
hores, durant tot el curs i fins a 
exhaurir les places.

Projectes/serveis  específics 
que s’hi realitzen:

 ESPAI ESTUDI  
(de les 17 a les 18 h)  

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 secun-
dària del municipi.

SALT JOVENOVEMBRE 2022
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Lleure Educatiu durant les va-
cances de Nadal, Setmana San-
ta i d’estiu (agost). Tanmateix, 
es realitzen activitats temporals 
com el Nadal Extrem, activitats 
de lleure durant les festes de 
Nadal i el Juliol Jove, activitats 
durant les vacances d’estiu.

També es realitza un segon curs, 
el Premonis Plus per a donar 
continuïtat a la formació i experi-
ències vivencials a Salt.

Durant les èpoques festives 
s’organitzen activitats de lleure: 
Nadal Extrem i Juliol Jove, per  
a donar una opció d’ocupar el 
temps lliure de forma socioedu-
cativa.

Preu segons activitat

TOT L’ANY AL 
SATEL·LIT JOVE

Actualment s’hi desenvolupen 
les activitats següents: 

· Activitats que es programen 

ACTIVITATS 
PROGRAMADES PELS 
MATEIXOS JOVES DE FAB 1 
I FAB 2
 (de les 18 a les 19 h)  

ESPAI OBERT. 
(de les 19 a les 20 h)  

Espai per utilitzar els diferents 
racons de l’espai. 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. Racó dels ordinadors: 
és un racó on hi ha 5 ordinadors. 
Són de consum lliure dels joves 
d’acord amb els criteris esta-
blerts. S’utilitzen per consultar 
correu, connectar-se a les xarxes 
socials o realitzar treballs acadè-
mics. Racó taula de ping-pong 
i billar: és un racó on hi ha una 
taula de ping-pong i un billar. Es-
pai molt dinàmic i autogestionat.

ACTIVITATS DE LLEURE
 - EXPERIÈNCIES 
   I FORMACIÓ

Durant l’any es realitzen tres 
Cursos de Premonitoratge en el 

des de l’àrea de joventut trimes-
tralment.

· Activitats d’entitats juvenils del 
municipi mitjançant la cessió 
d’espais: xerrades, cursos, reu-
nions, etc...per sol·licitar l’equi-
pament: cal fer una prereserva 
trucant a l’Estació Jove i després 
s’ha de presentar una instància a 
l’Ajuntament.

· El servei de la XAT (Xarxa 
d’accés al treball): la XAT és un 
programa d’ inserció laboral per 
a joves d’entre 16 i 25 anys sense 
la titulació d’ESO. 
Dilluns i dijous de les 9 a les 17 h 
Dimarts i dimecres de 9 a 14 h 
Tel. 618 27 88 50
Coordinat per l’entitat del Casal 
dels Infants amb conveni amb 
l’Ajuntament. 

· Suport a l’estudi o reforç esco-
lar per estudiants de secundària 
de la Cooperativa Suara. Els 
alumnes els deriven de serveis 
socials.

NOVEMBRE 2022SALT JOVE
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EQUIPAMENTS



 AULA D’ENTORN RURAL DE 
 CAL CIGARRO 
Hortes del Marquès de Camps, s/n
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  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 
Plaça 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

EQUIPAMENTS

 ÀREA D’EDUCACIÓ 
Oficines a l’Ajuntament de Salt 
Plaça Lluís Companys, 1
Tel. 972 24 91 91     

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
 BARRI CENTRE DE SALT 
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 

 ASSOCIACIÓ ALGARABIA 
asc.culturalalgarabia@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 

 CÀRITAS SALT 
C. Sant Dionís, 42
Hotel d’Entitats, Despatx 1.07 i 1.09
Tel. 972 24 24 72
a/e: salt@caritasgirona.cat

 CASA DE CULTURA LES 
 BERNARDES 
C. Major, 172    Tel. 972 23 46 95

 CASAL CÍVIC LES BERNARDES 
Plaça Diputació, 2
Tel. 972 23 26 63 
a/e: cc.salt@gencat.cat 

 CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES 
 EL CANAL 
Plaça de can Patrac, 1
Tel. 972 24 91 91
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 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  
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  
a/e: cfestessalt@gmail.com 

 CORAL TRIBANA  
Edifici Coma Cros
C. de Sant Antoni, 1 
a/e: coraltribana@gmail.com 

 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. 972 24 91 70
a/e: elviver@salt.cat

EQUIPAMENTS

 ESCOLA D’ART PACO 
 MORGADO 
C. Francesc Macià, 63
Tel. 606 68 08 04
escolapacomorgado@hotmail.es 

 ESCOLA DE DANSA NOU 
 ESPIRAL 
C. de Pau Casals, 2 - 4
Tel. 629 30 21 94      
Tel. 972 24 29 99
a/e: info@nouespiral.cat 

 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
Miracles  
a/e: miliboada@gmail.com 
Tel. 687 55 99 15 

 ESGLÉSIA SANT CUGAT  
C. Llarg, 56 
Mn. Fèlix Mussoll
Tel. 972 23 46 86

 ESGLÉSIA SANT JAUME 
C. d’ Enric Granados, 8

 ESCOLA LES ARRELS 
Passeig Maria Rosa Puig Dalmau, 1

 ESPAI  MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
 EMO  
C. Major, 164             
Tel.972 40 52 95
a/e: formacioemo@salt.cat

 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

 FÀBRICA JOVE 
C. Manuel de Falla, 26
Tel. 972 24 65 76 
a/e: fabricajove@saltjove.cat

 SATÈL·LIT JOVE 
C. Doctor Ferran, 21 baixos
Tel. 972 40 50 07
a/e: info@saltjove.cat 

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

 JUGUEM? 
Plaça Catalunya s/n (Mas Mota)                  
Tel. 972 24 91 91
a/e: juguemsalt@gmail.com 
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 KIDS & US SALT  
C. Francesc Macià, 61
Tel. 872 02 51 67
a/e: salt@kidsandus.cat 

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

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

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

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

 OFICINA DE CATALÀ DE SALT 
 CPNL 
C. de Sant Antoni, 1
(Edifici Coma Cros)   
Tel. 972 24 91 91
a/e: salt@cpnl.cat

EQUIPAMENTS

 SALT GIMNÀSTIC CLUB 
C. Miquel Martí i Pol, 5 
(Gimnàs municipal) 
Marta
Tel. 972 23 32 39     
Montse
Tel. 627 42 02 02
 
 TEATRE DE SALT 
Plaça Sant Jaume, 6         
Mariona Gòmez
Tel. 972 402 004         
a/e: mgomez@bito.pro

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

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

d’activitats?
Contacta’ns

Carrer Major, 164
Tel. 972 24 91 91

promociodelaciutat@salt.cat


