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JUNY
ARTS ESCÈNIQUES
ÒPERA INFANTIL EL PETIT ESCURA XEMENEIES
En Sam és un nen pobre que ha de treballar per a uns malvats escura·xemeneies per a ajudar la seva família. Un dia queda atrapat dins
la xemeneia i els seus crits alerten els nens de la casa, que l’ajudaran
a alliberar·se.
Ambientada en l’Anglaterra victoriana, aquesta és una òpera sobre la
crueltat, la ingenuïtat i l’esperança, amb un toc d’humor i la música
colorista de Benjamin Britten i l’Escola Coral del Conservatori Isaac
Albéniz de Girona.
Dies: dissabte 10 de juny, a les 19 h i diumenge 11 de juny, a les 12 h
Lloc: Teatre de Salt
Durada: 50 min
Preu: 10 € / 7 €
Venda d’entrades: a la llibreria 22 (compres en efectiu), per
telèfon al 972 40 20 04 (de 10 a 14 h) o a taquilla 1 hora abans de la
funció, si queden entrades disponibles.
Contacte: www.teatredesalt.net · Bitó produccions · Tel. 972 40 20 04

CURSOS I TALLERS
VULL TREBALLAR, PER ON COMENÇO?
Parlarem de com (re)activar la nostra candidatura i orientar·nos
cap a la recerca de feina per primera vegada o després d’un temps
d’inactivitat.
Dia: 7 de juny de 2017
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació, de 15 a 17 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys, persones que
han estat en situació d’atur i volen tornar-se a incorporar al mercat
laboral, persones que volen fer un canvi de sector professional.
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat i 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

CURS DE BONES PRÀCTIQUES D’HIGIENE ALI·
MENTÀRIA EN COMERÇOS I RESTAURACIÓ
Instruccions i normes de bones pràctiques, a fi d’evitar riscos per a la
salut del consumidor: toxiinfeccions alimentàries, normes generals
d’higiene, higiene personal, controls per al nostre establiment i
al·lèrgies alimentàries.

TALLER · MILLORA EL TEU APARADOR

Aquesta formació està pensada per veure diferents propostes d’aparadors de comerços i analitzar les qüestions imprescindibles a tenir en
compte a l’hora de dissenyar·los.
Dia: dilluns 19 de juny
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30 h
Contacte: formacioemo@salt.cat · Tel. 972 40 52 95
Públic: comerciants, emprenedors, persones en actiu i en situació
d’atur a partir de 16 anys.
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
A càrrec de: Col·legi d’interioristes de Girona
APRÈN A UTILITZAR TWITTER
Inscripcions: formacioemo@salt.cat a través del web:
Què és Twitter? Crea i gestiona el teu perfil. Twitter com a eina d’informa- http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocució i recerca d’oportunitats. Crea i gestiona el teu perfil i aprèn a piular.
pació (EMO) · C/Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95
Dia: dimecres 14 de juny
L’ORGANITZACIÓ EN LA RECERCA DE FEINA
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30 h
Com s’estructura el procés de recerca de feina? El CV, el correu elecContacte: formacioemo@salt.cat · Tel. 972 40 52 95
Públic: Persones en situació d’atur, persones que volen fer un canvi trònic, els portals, les empreses, les ofertes, les contrasenyes... Buscar
feina és una feina!
de sector, que busquen la primera feina o persones en actiu.
Dia: 21 i 28 de juny de 2017
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació, de 10 a 13 h
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Inscripcions: formacioemo@salt.cat a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a: Espai Municipal d’Ocupa- Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
ció (EMO) · C/Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95
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Dia: dilluns 12 de juny
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 10 a 13 h
Contacte: formacioemo@salt.cat · Tel. 972 40 52 95
Públic: comerciants , persones en actiu i en situació d’atur a partir
de 16 anys.
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
A càrrec de: Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: formacioemo@salt.cat a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95
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Contacte: orientacio.laboral@salt.cat i 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

CURS DE DIBUIX I PINTURA
Aquest curs està programat per a treballar, aprofundir i experimentar
de forma individualitzada les tècniques de dibuix (pastels, llapis,
cretes, carbonets...) i pintura (acrílic, aquarel·la i oli).
Inscripcions: Escola Municipal de Belles Arts, durant els mesos de
maig i juny
Dies: del dilluns 26 de juny al divendres 7 de juliol
Lloc i hora: Escola Municipal de Belles Arts, de 17 a 19 h
Públic: a partir de 15 anys
Preu: 56 €
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt
Contacte: bellesarts@salt.cat · Tel. 972 24 42 35 o 691 31 78 17
Dades d’interès: mínim 5 alumnes i màxim 15

maig i juny
Dies: del dilluns 26 de juny al divendres 7 de juliol
Lloc i hora: Escola Municipal de Belles Arts, de 17.30 a 20.30 h
Públic: a partir de 15 anys
Preu: 83 €
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt
Contacte: bellesarts@salt.cat · Tel. 972 24 42 35 o 691 317 817

CURS DE MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS
Pensat per a persones que volen millorar el seu currículum i adquirir
coneixements de les tasques i competències que desenvolupen els
monitors/es de menjadors escolars.
Dies: de dilluns 26 a divendres 30 de juny
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, de 10 a 14 h
Públic: a partir de 18 anys
Preu: pendent d’aprovació de preus públics
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: info@saltjove.cat · www.saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

CURS DE TALLER DE PEDRA

ERAM Zeta · SALT A L’IMPOSSIBLE

El mètode de la talla directa permet un contacte estratègic per a
l’elaboració de formes. Amb pocs exercicis, els gestos essencials de la
talla manual, proporcionen una informació suficient per a començar
a esculpir.
Inscripcions: Escola Municipal de Belles Arts, durant els mesos de

Heu pensat mai sis coses impossibles abans de l’esmorzar? Cada setmana saltarem a l’impossible. Un estiu en terres de mons fantàstics,
de molts de colors i formes, amb personatges reals i ficticis. Històries
insòlites, absolutament versemblants i divertides que abordarem
de la mà de les noves tecnologies aplicades i les arts escèniques.

Organitza: ERAM Zeta i Escola Universitària ERAM
Contacte: www.eramzeta.com · info@eramzeta.com · Tel. 972 40 22 58

FESTA LIMBO
La festa Limbo està organitzada per joves i adreçada 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: dijous 29 de juny
Lloc i hora: La Mirona, a les 18 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76

CURSOS INTENSIUS DE CATALÀ PER A ADULTS
Cursos intensius d’estiu de nivell Bàsic 1, Bàsic 2 i Reforç de gramàtica.
Inscripcions: inscripcions del 29 de maig al 15 de juny a l’Oficina
de Català de Salt (Coma Cros)
Dies: mesos de juny i juliol
Lloc i hora: consulteu·ho al web www.cpnl.cat/salt o Tel. 972 24 91 91
Públic: a partir de 18 anys o 16 si són nascuts a l’estranger
Preu: variable en funció del nivell
Organitza: Oficina de Català del CPNL
Contacte: salt@cpnl.cat
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Viurem cinc setmanes protagonitzades pel cinema, la fotografia, la
creativitat, les arts escèniques o la robòtica. Totes elles amb un nexe
en comú: l’impossible com a possible perquè qualsevol cosa només és
impossible, si tu ho creus.
Inscripcions: www.eramzeta.com, fins a esgotar les places.
Dies: del dilluns 26 de juny al divendres 28 de juliol
Setmana 1: del dilluns 26 al divendres 30 de juny
Setmana 2: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol
Setmana 3: del dilluns 10 al divendres 14 de juliol
Setmana 4: del dilluns 17 al divendres 21 de juliol
Setmana 5: del dilluns 24 al divendres 28 de juliol
Lloc i hora: Escola Universitària Eram, de 9.30 a 13.30 h
servei d’acollida gratuït: de 9 a 9.30 h i de 13.30 a 14 h
servei de carmanyola: de 14 a 15 h
Públic: nens i nenes de 6 a 12 anys
Preu: 1 setmana 85 € · 2 setmanes 160 € · 3 setmanes 225 € · 4
setmanes 300 € · 5 setmanes 350 €
Descompte del 20% si et matricules abans del 30 d’abril
(cupó: ANTICIPATZETA
Descompte del 20% sobre la inscripció del segon germà
(cupó: GERMANSZETA2)
Descompte del 30% sobre la inscripció del tercer germà
(cupó: GERMANSZETA3)
Descompte del 10% per a famílies monoparentals o nombroses
(cupó: FAMILIAZETA)
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TALLERS ON APRENDRE DIFERENTS TÈCNIQUES
DECORATIVES SOBRE FUSTA
Quatre tallers monogràfics (taller de decoupage, taller del clivellat,
taller de transferència d’imatges i taller d’estampació), on aprendre
diferents tècniques decoratives amb suport de fusta, tècniques
senzilles que et proporcionaran una quantitat de possibilitats infinites
per a reciclar i crear dissenys personalitzats i únics. Al taller es
treballarà sobre suports de fusta, on aplicarem les diferents tècniques
que posteriorment es podran aplicar damunt els teus mobles o altres
objectes de fusta (marcs, penjadors, caixes...).
Inscripcions: trucant directament al professor al 652 55 99 15 o al
c/e: miliboada@gmail.com, durant els mesos de maig i juny.
Dies: Setmana 1: del dilluns 3 al dijous 6 de juliol
Setmana 2: del dilluns 10 al dijous 13 de juliol
Lloc i hora: Escola Municipal de Belles Arts, de 17 a 19.30 h
Preu: 88 € per setmana (aquest preu inclou el material necessari)
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt
Contacte: miliboada@gmail.com · Tel. 652 55 99 15
Dades d’interès: es tracta de tallers en grup, però amb assessorament, atenció i treballs individuals per a cada alumne; així de cada
tècnica t’emportaràs un objecte representatiu a casa.

ESTUDIA A L’ESTIU
Si t’han quedat assignatures pendents o vols repassar durant l’estiu,
no ho deixis per a l’últim moment! Des de La Fàbrica Jove t’oferim

suport i altres eines d’aprenentatge durant l’estiu.
Inscripcions: La Fàbrica Jove, durant el mes de juny
Dies: dimarts i dijous de juliol i agost (excepte del 7 al 18 d’agost)
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 16 a 17 h
Preu: gratuït
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76

FORMACIÓ MUSICAL EN JAZZ I MODERN
L’Espai Jazz ofereix eines per tocar un instrument dins la tradició
jazzística i, de retruc, la música moderna.
Dia: a pactar individualment
Lloc i hora: segons grup
Públic: a partir de 4·5 anys
Preu: entre 59 i 99 €
Organitza: Espai Jazz
Contacte: info@espaijazz.com

UNIVERSITAT OBERTA D’ESTIU
Els cursos es presenten organitzats en diferents àmbits d’interès i permeten combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.
Tenen per objectiu adquirir coneixements relacionats amb la cultura,
la societat, actualitzar i aprofundir coneixements en àmbits professionals i educatius concrets i establir lligams amb temes d’actualitat
mitjançant l’aprenentatge en línia.
Inscripcions: a través del web www.uoc.edu / Seminaris i cursos

INSCRIPCIONS AL GRAU SUPERIOR EN SO PER A
AUDIOVISUALS I ESPECTACLES
L’Escola Tècnica de l’Espectacle de la Casa de la Música amplia l’oferta
formativa a partir del curs 2017·18 amb el primer Grau superior en so
per a audiovisuals i espectacles de les comarques gironines. Aquest
grau et prepararà per definir, planificar i supervisar la instal·lació,
la captació, l’enregistrament, el control, l’emissió, la postproducció i
la reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica,
espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, i
controlarà i assegurarà la qualitat tècnica i formal.
Inscripcions: www.etecam.cat · info@etecam.cat o presencialment
al 1r pis de la Factoria Cultural Coma Cros, durant tot l’estiu de 9 a 14 h
Organitza: Etecam
Contacte: info@etecam.cat
Dades d’interès: el curs comença el setembre de 2017

CULTURA
PRESENTACIÓ DEL CONTE LA PRINCESA DEL
PÈSOL BULLIT I EL PRÍNCEP RINXOLAT
Presentació del conte La princesa del pèsol bullit i el príncep rinxolat
de Marta Graugés i Lu Garriga. La presentació serà a càrrec de Marta
Graugés amb l’acompanyament del príncep rinxolat Ramon Estiu i la
cosidora Núria Vilà.
Dia: dissabte 3 de juny
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 12 h
Públic: familiar
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

MOSTRA DE FIGURES GEYPERMAN DE LA COL·
LECCIÓ PRIVADA DE JORDI-JOAN MATEU CON·
DOM. AVENTURERS I EXPLORADORS.
Mostra de figures d’acció d’aventurers i exploradors per dinamitzar
una petita selecció del fons de novel·la de la biblioteca.
Dia: del 5 al 30 de juny de 2017
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas, en horari d’obertura de la
biblioteca
Públic: per a ots els públics
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del dimecres 3 de maig al dilluns 26 de juny
Dies: els cursos s’ inicien el dimecres 28 de juny i tenen una durada
de quatre setmanes
Lloc i hora: en línia
Públic: joves i adults a partir de 18 anys
Preu: consulteu el web http://estudios.uoc.edu/es/seminarios-cursos
Organitza: Universitat Oberta de Catalunya
Contacte: seu de Salt (Factoria Cultural Coma Cros), c/ Sant Antoni,
1, 1 planta, Salt. Tel. 972 40 50 67 · uocsalt@uoc.edu
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Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas, Jordi·Joan Mateu Condom
Contacte: bibsalt@salt.cat

LLEGIR EL TEATRE
Trobada del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra Ricard III de
William Shakespeare.
Dia: dijous 8 de juny
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas (c/ Sant Antoni, 1, Salt), a les 20 h
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

CLUB DE LECTURA D’OBRES DE FICCIÓ
Trobada del grup de lectura per comentar la novel·la “Obra negra” de
Marguerite Yourcenar. Dins les activitats del cicle «Jornades Univers»,
organitzades per diverses entitats culturals de la ciutat de Girona, que
cada any, durant el mes de juny reten homenatge a un gran autor de
la literatura universal. Gratuït.
Dia: dijous 29 de juny
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas (c/ Sant Antoni, 1, Salt), a les 20 h
Públic: adults
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas
Contacte: bibsalt@salt.cat

ART POSTAL: UN VIATGE MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA
Activitat de dinamització artística amb la proposta de decoració d’una
plantilla en forma de postal amb elements recollits durant els viatges
dels usuaris. Exposició del fons de narrativa de viatges de la biblioteca,
dins les activitats «Al Gironès llegim!».
Dia: juny, juliol i agost, en horari de biblioteca.
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas
Públic: adults
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas i Consell Comarcal del
Gironès
Contacte: bibsalt@salt.cat

SALT GIMNÀSTIC CLUB: FASE FINAL COPA CATA·
LUNYA · CATEGORIES DE FEMENINA
Competició organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica i el
Salt Gimnàstic Club.
Dies: divendres 2 i dissabte 3 de juny
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, de 8 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 7 €
Organitza: Federació Catalana de Gimnàstica amb la col·laboració
del Salt Gimnàstic Club
Contacte: Salt Gimnàstic Club · Tel. 972 20 33 69 o 627 42 02 02

TORNEJOS FUTBOL I PING PONG
Els dilluns i dimarts de juny es faran diferents tornejos. Vine a demostrar la teva habilitat amb el futbol i el ping·pong!
Dia: Dilluns 12 i 26 de juny, per a joves de 12·14 anys
Dimarts 6,13 i 20, per a joves de 15 ·18 anys
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o Tel. 972 24 65 76

Vols gaudir del sol i l’esport amb nosaltres?
Dia: dilluns 19 de juny
Lloc i hora: Era de Cal Cigarro, a partir de les 17 h
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte i inscripcions: info@saltjove.cat · www.saltjove.cat ·
Tel. 972 40 50 07

CASALT BÀSQUET 2017
Entrenaments d’estiu per a realitzar l’activitat de bàsquet. Es formaran
dos grups tenint en compte el nivell dels participants. Grup d’ iniciació
al bàsquet, amb participants que no hagin jugat mai o gairebé mai
a aquest esport i tecnificació, amb participants que estan jugant
habitualment en equips. Es combinarà amb una hora de piscina diària
i es donarà berenar cada dia. Els monitors són entrenadors del CB Salt
i es comptarà puntualment amb entrenadors convidats i alguna visita
d’algun jugador/a d’alt nivell.
Inscripcions: clubbasquetsalt@gmail.com o a les oficines del Club
Bàsquet Salt, situades al Pavelló Municipal d’Esports, fins al dijous 15
de juny
Dies: del dilluns 26 de juny al divendres 21 de juliol
Lloc i hora: Pavelló Municipal d’Esports de Salt, de 16 a 19.30 h
Públic: nois i noies nascuts entre els anys 1999 i 2010
Preu: 1 setmana 30 €, 2 setmanes 55 €, 3 setmanes 80 € i 4 setma-

JUNY 11

ESPORTS

TARDA D’ESPORTS
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nes 105 €. Es pot participar per setmanes contínues o alternades
Organitza: Club Bàsquet Salt
Contacte: Sr. Albert Maruny · Tel. 655 31 17 33
clubbasquetsalt@gmail.com

CASAL D’ESTIU FUTBOL SALT
El Salt·Comacros CE organitza el casal de futbol d’estiu que té com a
objectiu principal l’aprenentatge i el perfeccionament dels fonaments
bàsics, tècnics i tàctics del joc, a nivell individual i col.lectiu.
La manera més divertida d’aprendre’n!
Inscripcions: del 2 de maig al 16 de juny
Dies: Camp municipal de les Guixeres. Del 26 de juny al 28 de juliol i
del 28 d’agost al 8 de setembre. De dilluns a divendres.
Públic: nens i nenes de 6 a 15 anys
Preu: 195€ (7 setmanes)
Organitza: Salt · Comacros CE
Contacte: dangarciago@gmail.com · Tel. 653 26 78 57

SALT GIMNÀSTIC CLUB: V TROFEIG VILA DE SALT
Competició de gimnàstica artística femenina d’àmbit nacional amb la
participació de més de 500 gimnastes.
Dies: divendres 30 de juny i dissabte 1 i diumenge 2 de juliol
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, de 8 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït

Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: Salt Gimnàstic Club · Tel. 972 20 33 69 o 627 42 02 02

LLEURE
APRÈN A FER SABÓ, PASTA DE DENTS I DESODO·
RANT NATURAL I ECOLÒGIC
Quatre tallers ideals per conèixer com crear productes d’higiene
personal de forma sostenible. Farem sabó cosmètic, totalment neutre,
sense aromes ni colorants, ideal per a tot tipus de pell i també pasta
de dents i desodorant natural i ecològic.
Dies: dijous 1 i 8 de juny
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, de 19 a 21 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: pendent d’aprovació de preus públics
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: info@saltjove.cat · www.saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

SORTIDA AL GALLINER
Vols compartir una tarda de teatre? Apunta’t a la sortida per conèixer
una nova experiència!
Inscripcions: del 29 de maig a l’1 de juny
Dia: dimecres 7 de juny
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h

SALT MOTORFEST & VESPATAPA
Motards i amants del motor en general, no podeu faltar a l’esdeveniment més gran i representatiu per a gaudir de les motocicletes i
cotxes clàssics que vindran a la nostra població. El Vespa Tapa complaurà els amants d’aquest tipus de motocicletes. Podreu observar·les
i menjar tapes.
Dia: dissabte 10 de juny
Lloc: parc de la Maçana
Públic: per a tots els públics
Organitza: Colla M’ho Passo Bé i Televisió de Salt

BALL EN LÍNIA
Gaudeix de la bona companyia, en un ambient agradable i divertit, als
vespres a la fresca, mentre aprens o perfecciones el teu ball en línia.
Dies: dimarts, 13, 20 i 27 de juny
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia!
No t’ho perdis!
Dies: dimecres 14, 21 i 28 de juny
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

CLOENDA PROJECTES #SaltJove 2016-2017
Presentació dels projectes realitzats durant el curs 2016·2017 per l’Àrea
de Joventut de Salt. Sorpreses preparades per a tots els assistents.
Dia: dijous 15 de juny
Lloc i hora: Auditori de la Coma Cros, a les 17 h
Públic: acte obert a tothom
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: info@saltjove.cat · www.saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

V FIRA ANIMALISTA
Durant tota la jornada es podran veure, tocar i passejar tots els gossos
que estan en adopció. Les protectores de la província de Girona
portaran gossos per a adoptar, alimentació animal, veterinaris,
perruqueria...
Dia: diumenge 18 de juny

JUNY 13

Públic: de 12 a 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76

JUNY 14

Lloc i hora: parc de la Maçana, de 9 a 14 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: Associació Som Amics dels Animals

SORTIDA AL CAIXA FÒRUM
La Fàbrica Jove se’n va de visita al Caixa Fòrum de Girona. Podrem
gaudir d’una activitat dirigida i veure l’exposició del mes de juny.
Dia: dimecres 21 de juny
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h
Públic: de 12 a 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76
Inscripcions: del 6 al 16 de juny

REVETLLA DE SANT JOAN
A partir de les 20 h, arribada de la Flama del Canigó des de la rotonda
de l’entrada de Salt venint de Girona, fins a l’Era de Cal Cigarro, tot
travessant pel passeig Països Catalans. Tot seguit, lectura del manifest
de la revetlla de Sant Joan per part dels Amics dels Gegants de Salt i
encesa de la foguera de Sant Joan.
A partir de les 21 h, sopar a l’Era de Cal Cigarro i, a continuació, gran
ball amb Duet de la Costa Brava.
Dia: divendres 23 de juny
Menú del sopar: amanida amb embotit, botifarra i pollastre, pa, vi

i aigua, coca de Sant Joan i cafè. Hi haurà servei de bar i lavabos.
Col·laboració: 15 €
Venda de tiquets: Carnisseria i Xarcuteria Consol (Mercat de
Salt), Còpia Clip, Estanc 4, Fleca Parramón, La Cooperativa del Veïnat,
l’Estanc de Salt i Llibreria Micky Montse.
Només venda anticipada fins al dimarts 20 de juny
Organitza: Comissió de Festes de Salt
Col·labora: Ajuntament de Salt

MONOGRÀFIC: CUINA SENSE FOGONS
Estiu, temperatures altes, calor i... ens hem de posar a cuinar? Oblidem-nos dels fogons i preparem plats refrescants. Elaborarem plats
que ens ajudaran a passar un estiu menys calorós a la cuina.
Dia: dimarts 27 de juny
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, de 18 a 20 h
Públic: a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: info@saltjove.cat · www.saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07

JUGUEM? ALS PATIS I A LES PLACES

Et convidem a pedalar per passar una tarda diferent. Tant si tens bici
com si no, apunta-t’hi!
Dia: dimecres 28 de juny
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h
Públic: de 12 a 18 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76
Lloc i mode d’inscripció: del 12 al 22 de juny

Aquesta activitat vol oferir un espai de lleure educatiu al medi obert,
per a tots els infants i joves dels diferents barris de Salt.
Es vol optimitzar l’ús dels recintes escolars, potenciant·ne el seu vessant educatiu després de l’horari lectiu, amb la qual cosa es guanyen
zones d’espai públic i oci dins el municipi. El monitoratge proporciona
als participants jocs i propostes de lleure innovadores, que faciliten la
relació i la convivència de l’espai compartit. Activitat gratuïta
Dies: del 5 de juny al 8 de setembre (de dilluns a dissabte)
Lloc i hora: plaça Catalunya, plaça del Mercat, pati de l’Escola Mas
Masó i pati de l’Escola La Farga, de 18 a 20.30 h
Públic: infants i joves de 6 a 16 anys
Organitza: Ajuntament de Salt
Contacte: juguemsalt@gmail.com
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BICICLETADA
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JULIOL

Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Salt i Plectrum
Associació
Contacte: Sandra Casas / Josep Manzano

LICEU A LA FRESCA · ÒPERA IL TROVATORE

CURSOS I TALLERS

ARTS ESCÈNIQUES
Salt i el Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de promoure i potenciar
la cultura, té vocació d’expandir i difondre la seva activitat operística
i musical per tot el territori. En aquesta edició, podreu gaudir de la
retransmissió en directe de l’Òpera Il Trovatore a través d’una pantalla
gegant. Gaudiu a l’aire lliure d’aquesta sensacional proposta!
Dia: divendres 21 de juliol
Lloc i hora: plaça de la Llibertat, a les 22 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Salt
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · Tel. 972 24 91 91

VETLLADA LLATINA A CÀRREC DEL TRIO CONCER·
TANTE (MÈXIC-COSTA RICA)
Concert dins el XIV Festival de Guitarra Girona· Costa Brava.
Dia i hora: dimecres 26 de juliol, a les 20 h
Lloc i hora: Biblioteca Iu Bohigas a la Facturia Cultural Coma Cros
Públic: per a tots els públics

ERAM Zeta · NEW POST [FOTOGRAFIA + BLOG]
Vols ser un influencer? T’hi sents identificat? Tens habilitat per arribar
a ser·ho? Per arribar a ser un influencer necessites una personalitat
pròpia, uns valors i un estil que et representin. Hauràs de tenir capacitat per generar opinions i reaccions en altres usuaris quan parlis sobre
algun tema en concret. Les teves opinions importaran i molt.
Setmana 1 · Curs de fotografia: Aprendràs a educar la
vista, expressar emocions i desenvolupar un estil propi
mitjançant el llenguatge de la fotografia.
Setmana 2 · Curs de blog: Aprendràs a fer publicacions
en línia, a crear contingut, gestionar el teu blog, fer un
disseny atractiu i saber·te posicionar de manera segura i
efectiva amla xarxa.
Mode i període d’inscripcions: www.eramzeta.com, fins a
esgotar les places. Possibilitat de matricular-se una setmana o dues.
Dies: campus complet: del dilluns 3 al divendres 14 de juliol

COM FER UNA PRESENTACIÓ DEL TEU PRODUCTE
O SERVEI
Crea un relat per a la teva marca, coneix l’Storytelling o art d’explicar
una història i aprèn a connectar amb els teus clients.
Dies: 3 i 10 de juliol 2017
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30 h
Públic: comerciants del municipi, empreses, emprenedors, persones

en actiu i persones en situació d’atur amb una idea de negoci
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses Creativoculturals
A càrrec de: MC empreses
Contacte: formacioemo@salt.cat i 972 40 52 95
Inscripcions: formacioemo@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a: Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/Àngel Guimerà, 88 baixos o trucant al 972 40 52 95

TASTET DE DANSA «VINE A BALLAR»
Inicia’t en el món de la dansa amb aquest tastet de dansa on podràs
fer una classe diferent cada dia. Contemporani, Dansa Clàssica,
Flamenco i Musical (Dirty Dancing).
Lloc i mode d’inscripció: durant el mes de juny
Dia: del 3 al 13 de juliol
Lloc i hora: Escola de dansa Nou Espiral a les 20.30 h
Públic: adults
Preu: 10€/classe o pack setmanal (30€· 4 classes)
Organitza: Escola de dansa Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat o tel. 972 24 29 99

TANGO ARGENTÍ
Curs d’iniciació al tango argentí
Dies: dimecres 5, 12, 19 i 26 de juliol
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Setmana 1: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol
Setmana 2: del dilluns 10 al divendres 14 de juliol
Lloc i hora: Escola Universitària Eram, de 9.30 a 13.30 h
servei d’acollida gratuït: de 9 a 9.30 h i de 13.30 a 14 h
servei de carmanyola: de 14 a 15 h
Públic: nois i noies de 12 a 17 anys
Preu: 1 setmana 85 € · 2 setmanes 160 €
Descompte del 20% si et matricules abans del 30 d’abril
(cupó : ANTIZIPATZETA)
Descompte del 20% sobre la inscripció del segon germà
(cupó: GERMANSZETA2)
Descompte del 30% sobre la inscripció del tercer germà
(cupó: GERMANSZETA3)
Descompte del 10% per a famílies monoparentals o nombroses
(cupó: FAMILIAZETA)
Organitza: ERAM Zeta i Escola Universitària ERAM
Contacte: www.eramzeta.com · info@eramzeta.com
Tel. 972 40 22 58
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Lloc i hora: Escola de Ball SIBIEM · C. Pla de Salt 12·14, de 19 a 20.30 h
Públic: adult
Preu: 45€/quinzena
Organitza: Escola de Ball SIBIEM
Contacte: www.sibiem.com · Tel. 972 24 92 90

ENTORN LABORAL I COMUNICACIÓ INTEL·LIGENT
Reflexionarem sobre com es construeix l’assertivitat, els elements facilitadors de la comunicació i com cada persona pot aplicar·ho segons
el seu cas. Aquest laboratori emocional combinarà taller pràctic on
aplicarem les eines a situacions concretes de cada participant.
Dies: dimarts 11 i dijous 13 de juliol
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30 h
Contacte: formacioemo@salt.cat · Tel. 972 40 52 95
Públic: Persones en actiu, en situació d’atur, emprenedors, empreses
i comerciants. Dirigit a persones que vulguin millorar la comunicació i
les seves relacions a l’entorn laboral.
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: formacioemo@salt.cat i 972 40 52 95
Inscripcions: formacioemo@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a: Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/Àngel Guimerà, 88 baixos o trucant al 972 40 52 95

ERAM Zeta · DEL GUIÓ A LA PANTALLA
Curs de cinema basat en la metodologia learning by doing. Tant si vols
estudiar cinema com si vols desenvolupar habilitats pràctiques i útils.
Del guió a la pantalla és un curs ideal per a tothom qui tingui interès
en el món del cinema. Cada participant escriurà, gravarà, dirigirà i
editarà un videoclip inèdit. T’oferirem formació en les principals àrees
del cinema. Durant dues setmanes exploraràs els fonaments de la
cinematografia i el so.
Inscripcions: www.eramzeta.com, fins a esgotar les places
Dies: del dilluns 17 al divendres 28 de juliol
Lloc i hora: Escola Universitària Eram, de 9.30 a 13.30 h · servei
d’acollida gratuït de 9 a 9.30 h i de 13.30 a 14 h · servei de carmanyola: de 14 a 15 h.
Públic: pensat per a persones d’entre 12 a 17 anys, sense experiència
Preu: 160 €
Descompte del 20% si et matricules abans del 30 d’abril
(cupó: ANTIZIPATZETA)
Descompte del 20% sobre el segon germà
(cupó: GERMANSZETA2)
Descompte del 30% sobre la inscripció del tercer germà
(cupó: GERMANSZETA3)
Descompte del 10% per famílies monoparentals o nombroses
(cupó: FAMILIAZETA)
Organitza: ERAM Zeta i Escola Universitària ERAM
Contacte: www.eramzeta.com · info@eramzeta.com · Tel. 972 40 22 58

Cursos de ball per a adults
Lindy hop: curs d’iniciació, dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h (1a
quinzena juliol)· 45€/quinzena
Lindy followers: dimarts i dijous de 19.30 a 21 h (2a quinzena de
juliol) · 45€/quinzena
Solo swing: dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h (1a quinzena de
juliol) · 30€/quinzena
Taller intensiu California routine: dissabte 8 de juliol, de 16 a 19 h
· 20€/persona
Taller lindy hop breaks de variacions i finals: divendres 14 de
juliol, de 16 a 19 h · 20€/persona
Lloc i hora: Escola de Ball SIBIEM · C. Pla de Salt 12 ·14
Organitza: Escola de Ball SIBIEM
Contacte: www.sibiem.com· Tel. 972 24 92 90

SALSA I BACHATA
Rueda cubana: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Passos lliures: dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Salsa iniciació: dijous i divendres, de 20.30 a 21.30 h
Salsa avançat: dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Bachata iniciació: dijous i divendres, de 19.30 a 20.30 h
Bachata intermedi: divendres, de 21.30 a 22.30 h
Bachata avançat: dimarts, de 21.30 a 22.30 h
Dies: durant el mes de juliol

Lloc: Escola de ball SIBIEM · C. Pla de Salt 12 ·14
Públic: per a tots els públics
Preu: 30€/quinzena
Organitza: Escola de Ball SIBIEM
Contacte: www.sibiem.com · Tel. 972 24 92 90

KIZOMBA
Cursos de kizomba
Iniciació: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Rueda de semba: dilluns de 21.30 a 22.30 h
Dissociació corporal: dilluns 21.30 a 22.30 h (1a quinzena de juliol)
Lloc i hora: Escola de Ball SIBIEM · C. Pla de Salt 12 ·14
Públic: adult
Preu: 30€/quinzena
Organitza: Escola de Ball SIBIEM
Contacte: www.sibiem.com · Tel. 972 24 92 90

LATIN FIT
Curs intensiu de Latin Fit
Dia: dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Lloc i hora: Escola de Ball SIBIEM · C. Pla de Salt 12 ·14
Públic: adult
Preu: 30€/quinzena
Organitza: Escola de Ball SIBIEM
Contacte: www.sibiem.com · Tel. 972 24 92 90
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SWING

JULIOL 20

ESTUDIA A L’ESTIU
Si t’han quedat assignatures pendents o vols repassar durant l’estiu,
no ho deixis per a l’últim moment! Des de la Fàbrica Jove t’oferim
suport i altres eines d’aprenentatge durant l’estiu.
Dia: dimarts i dijous del mes de juliol
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 16 a 17 h
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76

CULTURA
MOSTRA DE FIGURES GEYPERMAN DE LA COL·
LECCIÓ PRIVADA DE JORDI-JOAN MATEU CON·
DOM. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
Mostra de figures d’acció de soldats per dinamitzar una petita selecció
del fons de novel·la de la biblioteca.
Dia: del 3 al 28 de juliol de 2017
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas, en horari d’obertura de la
biblioteca.
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Biblioteca Pública Iu Bohigas, Jordi·Joan Mateu Condom
Contacte: bibsalt@salt.cat

LLEURE
ESTIU 2017 - LA CASITA
Mitjançant el joc i diverses activitats de lleure, acompanyem els
nostres infants i joves en el procés de construcció de la seva identitat
i personalitat, sempre des de la motivació i el reforç positiu a través
d’un centre d’interès, motivador i educatiu que és el nostre principal
fil conductor entre els objectius que volem treballar i les activitats
programades. De dilluns a dijous, es realitzen activitats de tallers,
manualitats, jocs, piscina, gimcanes i una sortida de tot el dia a la setmana, al voltant d’un centre d’interès dinàmic i participatiu. Esmorzar
inclòs. Opció de menjador.
Inscripcions: del dimarts 2 de maig al divendres 23 de juny.
Dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 13 h i de dilluns a divendres de
16.30 a 17.30 h, a La Casita (c/ Cervantes, 32, Salt)
Dies: del dissabte 1 al divendres 7 de juliol i del dilluns 17 al dilluns
31 de juliol. Del dilluns 10 al dissabte 15 de juliol, setmana de
colònies
Públic: infants de 5 a 14 anys
Preu: 255 € casal (3 setmanes) i colònies (1 setmana) 150 € només
casal (3 setmanes). No hi ha l’ opció de fer només les colònies
Dades d’interès: Per a famílies amb més d’un participant, el preu
de l’activitat de casal i colònies és de 175 € per participant.
Per tal de poder fer la reserva de la plaça, cal adreçar·se a La Casita (c/

CASAL ARTÍSTIC D’ESTIU
La finalitat d’aquest casal és proporcionar les eines necessàries per
crear un espectacle de teatre musical adaptat a cada grup d’edat.
Inscripcions: Escola de Dansa Nou Espiral, de 9 a 13 h, a partir del
mes de maig
Dies: del dilluns 3 al divendres 21 de juliol
Públic: Grup 1: nens i nenes de 6 a 9 anys
Grup 2: nens i nenes de 10 a 13 anys
Grup 3: nois i noies de 14 a 16 anys
Preu: 1 setmana 90 € / 2 setmanes 160 € / 3 setmanes 225 €
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: Tel. 972 24 29 99 / 629 302 194 · info@nouespiral.cat /
www.nouespiral.cat

AVENTURA’T
Durant el mes de juliol hem programat un seguit d’activitats perquè
no et quedis a casa; esports, jocs d’aigua, excursions...un dia anirem a
la platja i per acabar a l’Aquadiver.
Inscripcions: durant el mes de juny a la Fàbrica Jove

Dia: del dilluns 3 al divendres 28 de juliol
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h
Públic: joves de 12 a 14 anys
Preu: gratuït exceptuant l’entrada a l’Aquadiver
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat o tel. 972 24 65 76

L’ESTIU A LA FÀBRICA JOVE “AVENTURA’T”
Durant el mes de juliol tenim programades un seguit d’activitats
perquè no et quedis a casa: esports, jocs d’aigua, excursions... Un dia
anirem a la platja i, per acabar, a Aquadiver.
Inscripcions: La Fàbrica Jove, durant el mes de juny
Dies: del dilluns 3 al divendres 28 de juliol
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h
Públic: joves de 12 a 14 anys
Preu: gratuït (exceptuant l’entrada a Aquadiver)
Contacte: La Fàbrica Jove · Tel. 972 24 65 76 · fabricajove@saltjove.cat

L’ESTIU A L’ESTACIÓ JOVE «DEPÈN DE TU»
A l’Estació Jove farem activitats cada dilluns, dimecres i divendres.
Entre tots dissenyarem i pensarem una campanya de sensibilització
del medi ambient, amb vídeos, accions i excursions. Cada setmana
anirem a la piscina i farem sortides especials: un dia a la platja i un a
Aquadiver.
Dies: dilluns, dimecres i divendres, del 3 al 28 de juliol
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Cervantes, 32, Salt) i sol·licitar el full de pagament bancari. S’ha de fer
un primer pagament del 50% del cost de l’activitat. El 50% restant
s’haurà d’abonar abans de l’inici del casal
Organitza: Associació La Casita (CENTRE LABOURÉ)
Contacte: asolacaseta@gmail.com · Tel. 669 90 08 75 / 640 12 02 61
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Lloc i hora: Estació Jove, de 17 a 19.30 h
Públic: joves a partir de 15 anys
Preu: gratuït (exceptuant entrada a l’Aquadiver)
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: info@saltjove.cat · Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat
Inscripcions: a l’ Estació Jove · Passeig Països Catalans, s/n, durant
el mes de juny

BALLS EN LÍNIA

Gaudeix de la bona companyia, en un ambient agradable i divertit, els
vespres a la fresca, mentre aprens o perfecciones el teu ball en línia.
Dies: dimarts 4, 11, 18 i 25 de juliol
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia!
No t’ho perdis!
Dies: dimecres 5, 12, 19 i 26 de juliol
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

MERCAT DEL TRASTO I LA GANGA
Ara és el moment per a vendre tots aquells objectes que teniu a les
lleixes o a les golfes i que sabeu que no tornareu a fer servir. Podreu
intercanviar·los o vendre’ls a un preu mòdic.
Dia: diumenge 9 de juliol
Lloc i hora: plaça Catalunya, de 9 a 14 h
Públic: per a tots els públics
Preu: consulteu amb l’organització
Organitza: Associació Segona Oportunitat Vintage
Contacte: Isabel Mauri · segonamamataro@gmail.com

FESTA MAJOR DE CAN SERRALLONGA I
XIRUCAIRES
Vine a celebrar els 10 anys de Can serrallonga. Hi haurà concerts de
tarda i de nit!
Dia: divendres 28 de juliol
Lloc i hora: Can Serrallonga (C/ Major, 194) de 20 a 2 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Xirucaires
Contacte: Pep, telèfon 617 45 52 72

CURSOS DE NATACIÓ 2017
Cursos intensius de natació per a totes les edats durant el mes de juliol
de 2017. Poden ser una o dues quinzenes. I per als nadons, tres dies
per setmana durant dues o 4 setmanes.
Inscripcions: presencial a partir del dilluns 5 de juny a les 9 h
Dies: del dilluns 3 al divendres 28 de juliol
Lloc i hora: Piscina Municipal Coberta de Salt / diverses hores /
consulteu al centre
Públic: totes les edats: nadons fins a 24 mesos / de 2 · 3 anys /de
4 · 5 anys /de 6 · 14 anys / de +15 anys
Preu: consulteu a la recepció del centre a partir de finals de maig
Organitza: Uesports Salt · Piscina Municipal
Contacte: Xavier Pifarré · x.pifarre@ufec.cat · Tel. 972 23 60 21

CURS DE TENNIS
Estada de Tennis als matins. Escola de tardes. Horaris i grups a
concretar.
Inscripcions: fins al divendres 23 de juny, al Club de Tennis Salt “Les
Guixeres”, de 16 a 20 h
Dies: de dilluns a divendres. Tot el mes de juliol.
Estada de matins, de 9 a 13 h o de 9 a 15 h (dinar inclòs) o de 9 a 17
h (dinar inclòs)

CONCERT AMB LA CORAL MULTICULTURAL
Concert ofert per la Coral multicultural mentre gaudeixes d’un bon
àpat!
Dia: dimarts 25 de juliol
Lloc i hora: Restaurant Can Ricard (C/ Major, 120) a les 20 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 15€ amb reserva prèvia obligatòria
Organitza: Can Ricard i Associació de Veïns del Veïnat
Contacte: 680 48 23 40

BALLA AL RITME DE LA ZUMBA!!!
No et perdis l’última classe de Zumba de l’estiu! Activitat gratuïta
Dia: divendres 28 de juliol
Lloc i hora: Restaurant Can Ricard (C/ Major, 120) de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: Can Ricard i Associació de Veïns del Veïnat
Contacte: 680 48 23 40
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ESPORTS

Escola de tardes, de 18 a 19 h o de 19 a 20 h. Grups a concretar
Lloc i hora: Club Tennis Salt “Les Guixeres”
Preu: Estada de 9 a 13 h: 95 € setmanals
Estada de 9 a 15 h: 120 € setmanals
Estada de 9 a 17 h: 130 € setmanals
Organitza: Club Tennis Salt
Contacte: David Vidal · Tel. 609 885 500 · ctsalt@magistertennis.com
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2n CONCURS DE MENJAR DÒNUTS

Preu: gratuït
Organitza: Can Ricard i Associació de Veïns del Veïnat
Contacte: 680 48 23 40

Sigues valent i apunta’t!! el repte més ensucrat t’espera!
Dia: dissabte 29 de juliol
Lloc i hora: Restaurant Can Ricard (C/ Major, 120) a les 10 h
Públic: majors de 18 anys
Preu: gratuït, amb places limitades
Inscripcions: durant el mes de juliol
Organitza: Can Ricard i Associació de Veïns del Veïnat
Contacte: 680 48 23 40

AGOST

CONCERT IRIA REGUEIRO

CURSOS I TALLERS

No et perdis el concert d’ Iria Regueiro, concursant de Tu cara no me
suena todavía, mentre degustes un menú tancat de tapes!
Dia: dissabte 29 de juliol
Lloc i hora: Restaurant Can Ricard (c/ Major, 120) de a les 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 17€ amb reserva prèvia obligatòria
Organitza: Can Ricard i Associació de Veïns del Veïnat
Contacte: 680 48 23 40

VINE A BALLAR COUNTRY!
Vine a gaudir d’una bona estona i balla al ritme del Country
Dia: diumenge 30 de juliol
Lloc i hora: Restaurant Can Ricard (c/ Major, 120) de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics

ESTUDIA A L’ESTIU
Si t’han quedat assignatures pendents o vols repassar durant l’estiu,
no ho deixis per a l’últim moment! Des de la Fàbrica Jove t’oferim
suport i altres eines d’aprenentatge durant l’estiu.
Dia: dimarts i dijous del mes d’agost (exceptuant del 7 al 18 d’agost)
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 16 a 17 h
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76

BALLS EN LÍNIA
Gaudeix de la bona companyia, en un ambient agradable i divertit, els
vespres a la fresca, mentre aprens o perfecciones el teu ball en línia.
Dies: dimarts 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia!
No t’ho perdis!
Dies: dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

A partir del 16 d’agost, La Fàbrica tornarà a obrir les seves portes per
passar les tardes realitzant activitats divertides i refrescants (berenars
saludables, jocs d’aigua...)
Dies: del 16 al 31 d’agost
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 17 a 20 h
Públic: de 12 a 18 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · Tel. 972 24 65 76
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LLEURE

L’AGOST A LA FÀBRICA JOVE

SETEMBRE 26

SETEMBRE
CURSOS I TALLERS
CONSELLS PRÀCTICS PER FER EL TEU MILLOR
CURRÍCULUM i COMUNICAR-TE AMB LES EMPRE·
SES
Coneix estratègies per millorar el teu CV amb elements que el diferenciïn dels altres, elaborar una bona carta de presentació i optimitzar les
teves eines de comunicació escrita per contactar amb les empreses.
Dia: 13 de setembre
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació, de 10 a 13 h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat i tel. 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

GOOGLE MY BUSINESS: EL TEU NEGOCI ALS
MAPES DE GOOGLE
Vols que el teu negoci tingui presència a les xarxes? Coneix el Google
My Business i altres serveis relacionats (Google Hangouts i Google
Maps Business View)
Dia: 13 i 14 de setembre de 2017
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30 h
Públic: comerciants del municipi, persones en actiu i persones en
situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
A càrrec de: EduTIC (acadèmia de noves tecnologies)
Contacte: formacioemo@salt.cat i tel. 972 40 52 95
Inscripcions: formacioemo@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

TALLER SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Coneix com afecta la llei de protecció de dades al teu negoci. Principis
bàsics, mesures tècniques, tipus d’inspeccions i sancions, errors
freqüents i recomanacions de com evitar·los.
Dies: 18 de setembre
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 15 a 17 h
Públic: comerciants del municipi, empreses, emprenedors, persones
en actiu i persones en situació d’atur amb una idea de negoci

CAMINS CAP A L’ÈXIT LABORAL
Dissenya l’estratègia de recerca de feina adaptada al teu perfil professional i coneix els canals de recerca de feina.
Dia: 20 de setembre
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació, de 10 a 13h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat i tel. 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

L’ENTREVISTA DE FEINA: UN MOMENT CLAU!
Aprèn a preparar una entrevista de feina: parlarem de què busquen
les empreses i com ho fan, d’imatge professional, d’optimització de

les pròpies habilitats comunicatives i d’altres proves que ens poden
plantejar.
Dia: 27 de setembre
Lloc i hora: Espai Municipal d’Ocupació, de 10 a 13h
Públic: persones en situació d’atur a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: orientacio.laboral@salt.cat i 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

DESCOBREIX LINKEDIN
Què és Linkedin? Crea el teu perfil professional, amplia la xarxa professional de contactes i utilitza’l per la recerca de feina i/o projectes.
Dia: 27 de setembre
Lloc i hora: Factoria Cultural Coma Cros, de 9.30 a 13.30h
Públic: comerciants del municipi, empreses, emprenedors, persones
en actiu i persones en situació d’atur, a partir de 16 anys
Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació
Contacte: formacioemo@salt.cat i tel. 972 40 52 95
Inscripcions: formacioemo@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95

SETEMBRE 27

Preu: activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Organitza: Espai Municipal d’Ocupació i Viver d’Empreses Creativoculturals
A càrrec de: MC empreses
Contacte: formacioemo@salt.cat i tel. 972 40 52 95
Inscripcions: orientacio.laboral@salt.cat, a través del web:
http://emo.viladesalt.cat, presencialment a l’ Espai Municipal d’Ocupació (EMO) · C/ Àngel Guimerà, 88 bxs. o trucant al 972 40 52 95
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ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS · CURS
2017-2018
Inici del període d’inscripcions pel curs 2017/2018
Inscripcions: www.salt.cat · Escola Municipal de Belles Arts, a
partir del 4 de setembre de 9 a 13 h
Organitza: Escola Municipal de Belles Arts · Ajuntament de Salt
Contacte: bellesarts@salt.cat · Tel. 972 24 42 35 · www.salt.cat

LLEURE
BALLS EN LÍNIA
Gaudeix de la bona companyia, en un ambient agradable i divertit, els
vespres a la fresca, mentre aprens o perfecciones el teu ball en línia.
Dies: dimarts 5 i 12 de setembre
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

ZUMBA SUNRISE PARTY
Sessions d’una hora de ball per acabar el dia amb la millor energia.
No t’ho perdis!
Dies: dimecres 6 i 13 de setembre
Lloc i hora: a la plaça de davant del c/ Moreneta, de 20 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Federació Unió d’Empresaris de Salt

I DURANT TOT
L’ANY A...
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L’ESTACIÓ JOVE
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL: Servei públic i gratuït per a joves,
on et donarem informació sobre tot allò que necessitis (estudis, treball,
salut, cultura, esports, participació...).
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys, de dilluns a divendres, de
16 h a 20 h, a l’Estació Jove de Salt.
Contacte: www.saltjove.cat / info@saltjove.cat
SERVEI DE LLEVADORA: Servei d’informació i assessorament amb
atenció gratuïta i anònima, en temes com els mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual, primeres relacions, canvis en el
desenvolupament dels adolescents, embarassos no desitjats, programes de salut ginecològica en adolescents (programa de cribatge de
càncer de cèrvix o de coll d’úter), etc. Aquest servei compta amb el
suport de l’Hospital de Santa Caterina.
Per a joves a partir de 14 anys, els dilluns de les 18 a les 20 h a
l’Estació Jove de Salt.
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat
PROGRAMA INTEGRAL: Programa de garantia juvenil per a joves
d’entre 18 i 29 anys, que no estudiïn ni treballin i hagin finalitzat uns
estudis superiors (batxillerat, CFGM, CFGS o universitaris). Ofereix
orientació i coaching laboral, seguiment de la recerca de feina, assessorament personalitzat, intermediació amb les empreses i seguiment

de la inserció laboral. Gratuït Dates: de juny a desembre
Contacte: alexia.cuyas@salt.cat o a l’Estació Jove, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
PUNT JOVE DE SALUT: Servei específic, gratuït i confidencial, que
assessora els joves del municipi de Salt en temes que afecten la seva
salut: sexualitat, alimentació, conductes de risc, addiccions.
Servei gratuït dirigit a joves de 12 a 30 anys.
De dilluns a divendres, de les 16 a les 19 h.
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat / info@saltjove.cat
SERVEI DE GARANTIA JUVENIL: Si no estàs ni estudiant ni treballant i tens entre 16 i 29 anys, apunta’t a la garantia juvenil per poder
accedir a programes de formació i recerca de feina. Nosaltres t’ajudem
a fer·ho. Servei gratuït dirigit a joves a partir de 16 anys, els dimarts
de les 16 a les 19 h i els divendres de les 10 a les 14 h.
Contacte: garantiajuvenil@girones.cat / www.saltjove.cat

LA FÀBRICA JOVE
HORTJOVE: Projecte d’hort autogestionat pels joves de La Fàbrica
Jove amb l’acompanyament dels educadors. Servei gratuït dirigit a
joves de 12 a 18 anys. Els dijous a les 16.00 h.

CINEFAB: Qui necessita anar al cinema, si pot venir a mirar una pel·
lícula amb nosaltres? 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. Dirigit a joves de 12 a 18 anys.
Un divendres cada dos mesos a les 17 h. Entrada gratuïta.
TORNEIG: Un divendres cada dos mesos s’organitzarà un torneig de
billar, ping·pong, futbol o Play Station. Dirigit a joves de 12 a 18 anys.
Un divendres cada dos mesos a les 17 h. Participar·hi és gratuït. Per a
més informació sobre aquests serveis, contacteu mitjançant el correu
elèctronic fabricajove@saltjove.cat o truqueu al telèfon 972 246 576
ESPAI ESTUDI: És un servei de reforç escolar gratuït per a joves que
estiguin cursant ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles formatius de grau
mitjà. Els participants venen derivats des dels diferents centres de
secundària del municipi.

PROJECTE HABILITATS PER LA VIDA I PROJECTE DECIDIM:
és un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per projectes per realitzar l’acció educativa. Funciona per grups d’edat compreses
entre els 12 i els 18 anys i cada grup duu a terme un projecte concret.
· GRUP FAB1: joves nascuts l’any 2002, 2003 i 2004
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h · Projecte Habilitats per la vida
· GRUP FAB2: joves nascuts l’any 2001 i anteriors
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20 h · Projecte Decidim
· DIVENDRES: espai obert de 12 a 18 anys. Es programen activitats
obertes i és el dia per treballar amb els dos grups d’edat.
RACÓ 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 Play Station.
RACÓ DELS ORDINADORS: És un racó on hi ha sis 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...
RACÓ TAULA DE PING·PONG I BILLAR: És un racó on hi ha una
taula de ping·pong i un billar. Espai molt dinàmic i autogestionat.
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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! Servei gratuït dirigit a
joves de 14 a 18 anys. Els dimarts a les 18.00 h.

Altres
activitats
per fer tot
l’any

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
Hora: a convenir amb l’organització
Activitat: 16 € (2 hores), 27 € (tot el dia) amb reserva prèvia obligatòria
Organitza: eBicicat (botiga al passeig d’Olot, 28)
Contacte: www.eBici.cat · Tel. 607 80 01 88

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 a La Crinera (Parc Natural de les Deveses)
Contacte: www.lacrinera.com · Tel. 626 17 91 60
CLUB DE PIRAGÜISME SALT·TER
Tens ganes d’aprendre un esport diferent i divertit? Sabies que a Salt
pots practicar el piragüisme?
Gaudeix de les propostes del Club de Piragüisme Salt-ter, que promou
la pràctica del piragüisme en les seves diferents modalitats. Sol, en
família, amb amics... gaudeix de l’esport amb Salt-ter!
Lloc: Parc d’Aigües Braves de la Pilastra i seu del club al c/ Indústria, 14
Contacte: salt-ter@salt-ter.net · Tel. 972 233 180 (de les 20 a les 23 h)
MARRECS DE SALT
Vols formar part dels Marrecs de Salt? Vine al nostre local situat a les
naus Guixeres, 8 de la Factoria Cultural Coma Cros, en hores d’assajos i
t’ho explicarem tot. Tothom és benvingut!
Assajos generals dimarts, de 20 h a 22 h, i divendres, de 21 h a 23.30 h.
Contacte: marrecs@gmail.com
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CIRCUIT D’ORIENTACIÓ
Gaudeix de la natura i descobreix Salt d’una manera diferent! Amb
l’ajuda del plànol, segueix les indicacions de les fites que hi trobaràs.
Sol, en grup, per equips...aprofita-ho!
Dia i lloc: tot l’any, a qualsevol hora, a les Deveses de Salt i les Hortes
de Girona
Preu: activitat gratuïta (per fer en grup, individualment o en família)
Organitza: Oficina de Promoció de la Ciutat de Salt i Aj. de Girona
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · Tel. 972 24 91 91
www.viusalt.cat
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AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DELS PARTICIPANTS QUE ENS HAN
FACILITAT INFORMACIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’AQUESTA GUIA
Associació La Caseta (Centre Labouré)
Associació de Veïns del Barri del Veïnat
Associació Segona Oportunitat Vintage
Associació Som Amics dels Animals
Biblioteca Iu Bohigas
Bitò Produccions
Club Bàsquet Salt
Club Piragüisme Salt-Ter
Club Tennis Salt
Colla Castellera Marrecs de Salt
Colla M’ho Passo Bé
Comissió de Festes de Salt

eBicicat
ERAM Zeta
Escola de Dansa NOU ESPIRAL
Escola de Ball SIBIEM
Escola Municipal de Belles Arts
Espai Municipal d’Ocupació
Espai Jazz
Estació Jove
ETECAM
Factoria Cultural Coma Cros
Federació Unió d’Empresaris de Salt
JUGUEM Salt

La Crinera
La Fàbrica Jove
Oficina de Català · CPNL
Restaurant Can Serrallonga · Xirucaires
Restaurant Can Ricard
Salt-Comacros CE
Salt Gimnàstic Club
Satèl.lit JoveXQX
Teatre de Salt
Televisió de Salt
UESPORTS Salt - Piscina Municipal
Universitat Oberta de Catalunya · UOC

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.

Aquesta acció esta subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris

Salt es viu, viuSalt.cat

www.viuSalt.cat

