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Casal d’estiu Escola Les Arrels
Descripció: casal d’estiu
Edat: de 3 a 7 anys
Lloc de realització: Escola Les Arrels
Durada: del 25 de juny al 31 de juliol 
Horari: de 9 a 17 h (a concretar segons demanda)
Torns: setmanal, quinzenal i mensual
Preu: a concretar
Informació i inscripcions: AMPA Escola Les Arrels
Entitat organitzadora: AMPA Escola Les Arrels
Contacte: ampalesarrelssalt@gmail.com

Casal d’estiu del Centre Obert Municipal
Descripció: programa d’activitats de lleure i de relació amb 
l’entorn.
Edat: de 5 a 12 anys
Lloc de realització: Escola La Farga
Durada: de l’1 al 31 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Informació i inscripcions: Centres Oberts de Salt – Consorci 
Gironès-Salt

Entitat organitzadora: Consorci Gironès-Salt
Contacte: Coordinadora de Centres Oberts Tel. 972 40 63 63

Ludoteca d’estiu
Descripció: fem les activitats pròpies de la Ludoteca (el joc 
com a eina educativa). A l’estiu centrem la nostra activitat 
al voltant d’un eix o centre d’interès amb el qual anirem 
descobrint tot un món jugant (jocs, tallers, petites sortides...).
Edat: de 5 a 14 anys (preferència per a nens i nenes ja 
inscrits a la ludoteca en període escolar 2013/14)
Lloc de realització: Ludoteca de Salt Les Bernardes
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres
Torns: primera quinzena (del 25/06/2014 al 10/07/2014) – 
segona quinzena (de l’11/07/2014 al 29/07/2014)
Preu: gratuït
Informació i inscripcions: a partir del 22 d’abril, de dilluns a 
divendres de 15 a 17 h i dimarts i dijous de 9 a 13 h
Entitat organitzadora: Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Contacte: Tel. 972 24 52 33 c/e: ludo.salt@gencat.cat

activitats
DE LLEURE aLl
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Patis musicals d’arrels urbanes
Descripció: tallers d’iniciació a la música on es farà de 
manera simultània: veu, percussió i rap.
Edat: a partir de 10 anys
Lloc de realització: patis oberts de les escoles de Salt
Horari: tardes
Torns: juliol i agost
Preu: gratuït
Informació i inscripcions: inscripció oberta
Entitat organitzadora: Associació Arrels Urbanes
Contacte: info.arrelsurbanes@gmail.com

Kids English Theatre Workshop
Aquest estiu... viu l’anglès i el teatre a Salt! Casal lúdic 
d’immersió en anglès!
Descripció: viurem noves sensacions, farem nous amics, 
aprendrem d’una manera diferent i utilitzarem els nous 
coneixements per jugar i fer activitats diverses, tot utilitzant 
el teatre, classes acadèmiques i activitats lúdiques com 
contes, pel·lícules, manualitats, jocs tradicionals, gimcanes, 
música i molt més... com a eina i metodologia educativa, in 
English, of course!
Lloc de realització: Escola El Veïnat
Durada: del 25 de juny a l’1 d’agost. Setmanes temàtiques 
(cada dilluns comencem una nova setmana temàtica)
Horari: de 9 a 13 h o de 9 a 15 h (Dinar: servei de carmanyola)

Preu: des de 50 €/setmana. Es pot contractar per setmanes. 
S’apliquen descomptes per més setmanes. 10% de 
descompte per germans.
Informació i inscripcions: Anglo School Salt c/ Manuel de 
Falla, 30, baixos (davant l’Ajuntament). Tel. 972 24 27 80 
c/e: casalsedusaltactiva@gmail.com
Entitat organitzadora: Anglo School Salt
Contacte: Anglo School Salt, c/ Manuel de Falla, 30, baixos 
(davant l’Ajuntament). Tel. 972 24 27 80 
c/e: casalsedusaltactiva@gmail.com

Juguem
Descripció: activitats de lleure educatiu després de l’escola 
en patis i places.
Espais:
Patis - Farga, Deveses i Mas Masó
Places - Mercat, Catalunya i Massana
Horari hivern (fins 8 de juny):
De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h
Dissabtes de 11 a 14 h
Horari estiu (a partir del 9 de juny fins el 13 de setembre):
De dilluns a dissabtes de 18 a 20.30 h 
Contacte: Àrea d’Integració i Convivència 972 249 191
ext. 2340, c/e: abover@salt.cat
Consorci de Benestar Social de Salt. Tel. 972 249 191
ext. 2946, c/e: Cristina.sibina@cbs.cat
Amb la col·laboració de La Mirona
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Casal i Colònies d’Estiu Associació Centre Labouré 
Descripció de l’activitat: 
Dilluns i dimecres: tallers, gimcanes, jocs…
Dimarts i dijous: jocs i piscina
Divendres: excursions
Lloc: La Casita, c/ Cervantes, nº 32, Salt: pati de l’Escola Veïnat
Durada: juliol
Edat: de 5 a 14 anys
Horaris: 
De dilluns a dijous de 9 a 13.30 h
Divendres de 9 a 17.30 h
Últim cap de setmana de juliol (25-26-27) Colònies a la Cot
Preu: 150 € per persona i 100 € a partir de dos fills.
Informació i inscripcions: a partir de l’1 de maig fins al 30 de 
juny, de dilluns de divendres de 19.30 a 20 h
Entitat organitzadora: Associació Centre Labouré, La Casita
Contacte: de 16 a 17 h / c/e: asolacaseta@gmail.com
*Durant el període d’estiu, la quota de participació a les 
activitats, casal i colònies, canvia segons les necessitats 
familiars i econòmiques dels participants.
*Un dels requisits que es té en compte a l’hora d’atorgar 
subvencions o beques destinades a les activitats d’estiu és 
haver participat durant tot l’any de les activitats del Centre.

Casal familiar d’estiu “Vincles”
Descripció: espai maternoinfantil i familiar adreçat a mares 

amb fills/es de 0 a 3 anys i les seves famílies, amb l’objectiu 
de disminuir situacions de desigualtat i vulnerabilitat en què 
la maternitat pot potenciar les situacions de risc d’exclusió 
social.
Lloc: Escola La Farga
Durada: de l’1 al 29 de juliol
Horari: matins de 9 a 13 h aprox.
Preu: gratuït
Inscripcions: a partir dels usuaris de tot el curs
Entitat organitzadora: Casal dels Infants
Contacte: flopez@casaldelsinfants.org

Casal obert d’estiu
Descripció: lleure educatiu: jocs, tallers, sortides, activitats 
esportives, excursions, i suport familiar.
Lloc: Escola Les Deveses
Durada: del 25 de juny al 22 d’agost
Edat: de 6 a 12 anys
Horari: de 10 a 16 h
Preu: 4 € per setmana / 9 € setmana de colònies
Inscripcions: a partir dels usuaris de tot el curs
Entitat organitzadora: Casal dels Infants
Contacte: flopez@casaldelsinfants.org

Centre Obert Adolescent
Descripció: lleure educatiu: jocs, tallers, sortides, activitats 
esportives, excursions…
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Lloc: SI Salvador Sunyer
Durada: juliol (agost a concretar)
Edat: de 12 a 16 anys
Horari: de 10 a 16 h
Preu: a concretar
Inscripcions: a partir dels usuaris de tot el curs
Entitat organitzadora: Casal dels Infants
Contacte: Joan Josep Rossell - jrossell@casaldelsinfants.org

Casal de Lleure (activitat municipal)
Descripció de l’activitat: jocs en totes les seves modalitats, 
cançons, danses, manualitats, sortides a llocs d’interès del 
municipi i piscina.
Lloc: l’Escola del Pla serà el punt de trobada, recollida i base 
de la major part de les activitats. La piscina municipal a l’aire 
lliure i d’altres instal·lacions esportives municipals s’utilitzaran 
com a instal·lacions complementàries. Els dinars es serviran al 
menjador de l’Escola del Pla.
Durada: de juny a setembre
Edat: nens i nenes nats entre els anys 2005 i 2010. Els nens i nenes 
nats entre els anys 2005 i 2007 poden escollir participar en el casal 
de lleure o en el casal esportiu. 
Estructuració dels grups: els grups es faran per franges d’edat. Cada 
grup estarà format per un màxim de 20 nens i nenes, nois i noies, i 
cada grup comptarà amb dos monitors.

Horari:

Informació: la reunió informativa, adreçada a les mares i als 
pares, tindrà lloc el dijous 12 de juny a les 20 h a la sala d’actes 
de Les Bernades. 
Inscripcions: les inscripcions seran per Internet:
www.viladesalt.cat a partir del 12 de maig a les 9 h o presencials: 
al Pavelló Municipal d’Esports entre el 12 i el 16 de maig, de 9 
a 13 h i els dies 13 i 15 de maig de 18 a 20 h.

TORNS / 
MODALITATS

de 9 
a 13 h

de 9 
a 15 h 

amb dinar

1r torn del 23 al 27 de juny (24 festiu) 

2n torn del 30 de juny al 4 de juliol

3r torn del 7 a l’11 de juliol

4t torn del 14 al 18 de juliol

5è torn del 21 al 25 de juliol (25 festiu)

6è torn del 28 de juliol a l'1 d'agost 36 € 72 €

7è torn del 4 al 8 d'agost

8è torn de l'11 al 15 d'agost (15 festiu)

9è torn del 18 al 22 d'agost

10è torn del 25 al 29 d'agost

11è torn de l'1 al 5 de setembre

GuiaEstiu(8B)160414AF.indd   6 17/04/14   13:48



7

Preu: 
Per Internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de 
tramitar les inscripcions. 
Presencial: a qualsevol oficina de “La Caixa” lliurant el 
corresponent document de pagament, en el termini màxim de 
2 dies des del moment en què s’hagi tramitat la inscripció. 
Documentació: dades personals actualitzades del nen/a, noi/a i 
dels pares, avis o tutors legals. 
Condicions: 
- Únicament podran tramitar les inscripcions els pares, avis o 
tutors legals dels participants en els casals. 
- Dins el període d’inscripció només s’admetran les inscripcions 
dels nens i nenes empadronats a Salt o bé que els seus 
pares, avis o tutors legals ho estiguin. Les inscripcions que no 
compleixin aquest requisit passaran a la llista d’espera. 
- Les baixes o els canvis de modalitat no justificats es penalitzaran 
amb el  25% del preu abonat. 
- Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de 
suspendre els torns o les modalitats horàries que no comptin 
amb un mínim de 10 inscripcions. En aquest cas es retornarà 
el 100% de l’import de les inscripcions.
- Els nois i noies nats entre els anys 2000 i 2003 hauran de 
portar la seva pròpia bicicleta i casc.
- La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació 
d’aquestes condicions, així com l’autorització per tal que 

la persona inscrita participi en totes les activitats 
programades dins els casals.
Contacte: Pavelló Municipal d’Esports / Passeig dels 
Països Catalans, s/n - 17190 Salt
Telèfons: 972 240 012 - 699 467 302 / esports@salt.cat

Un Salt a la diversitat!
Descripció: camp de treball de temàtica social en el que 
joves de 14 a 17 anys d’arreu de Catalunya col·laboraran 
amb els monitors del projecte Juguem dinamitzant patis i 
places del municipi.
Edat: de 14 a 17 anys
Lloc de realització: municipi de Salt
Durada: del 3 al 17 d’agost
Horari:  estada intensiva 24 h
Preu: 185 €
Informació i inscripcions: a través de la Direcció General 
de Joventut fins el 22 d’abril.
http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/
Entitat organitzadora: Agrupament Escolta i Guia Sant 
Cugat de Salt
Contacte: caudesalt@gmail.com (Nurieta Cruset)
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I no et perdis…

... les activitats de VIA LÚDICA
Aquest estiu Via Lúdica organitza activitats per a nens, joves i 
adults relacionades amb el món del joc de taula. Ensenyem a 
jugar en família, fem presentacions de jocs, realitzem tornejos, 
proposem tardes lúdiques per conèixer gent, organitzem tallers 
temàtics on treballar competències concretes. Cada dia una 
nova proposta de joc! Aquest estiu no tindràs temps per avorrir-te 
a Via Lúdica.

Informació i contacte: 
Via Lúdica
C/ Pere Coll i Güitó 14 - 17190 Salt
Tel. 972 98 25 40
www.vialudica.com c/e: info@vialudica.com

GuiaEstiu(8B)160414AF.indd   8 17/04/14   13:48



9

Casal Esportiu Ter-Aventura (activitat municipal)
Descripció: jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports 
individuals, piscina, piragüisme, orientació, coneixement 
de Salt, del seu territori i del seu entorn natural. Els grups 
es faran per franges d’edat, cada grup estarà format per 
una màxim de 20 nens i nenes o nois i noies, i cada grup 
comptarà amb dos monitors.
Lloc: el Pavelló Municipal d’Esports serà el punt de trobada, 
recollida i base de la major part de les activitats. La piscina 
municipal a l’aire lliure, altres instal·lacions esportives 
municipals així com l’entorn natural del parc de les Deveses 
i el riu Ter s’utilitzaran com a espais complementaris. Els 
dinars es serviran al menjador de l’escola del Pla.
Durada: de juny a setembre
Edat: nens i nenes, nois i noies  nats entre els anys 2005 
i 2007. Els nens i nenes nats entre els anys 2005 i 2007 
poden escollir participar en el casal esportiu o en el casal 
de lleure.
Estructuració dels grups: els grups es faran per franges 
d’edat. Cada grup estarà format per un màxim de 20 nens i 
nenes, nois i noies, i cada grup comptarà amb dos monitors.

Horaris:
 

Informació: la reunió informativa, adreçada a les mares i als 
pares, tindrà lloc el dijous 12 de juny a les 20 h a la sala 
d’actes de Les Bernades. 

TORNS / 
MODALITATS

de 9 
a 13 h

de 9 a 
15 h 

amb dinar

1r torn del 23 al 27 de juny (24 festiu) 

2n torn del 30 de juny al 4 de juliol

3r torn del 7 a l’11 de juliol

4t torn del 14 al 18 de juliol

5è torn del 21 al 25 de juliol (25 festiu)

6è torn del 28 de juliol a l'1 d'agost 36 € 72 €

7è torn del 4 al 8 d'agost

8è torn de l'11 al 15d'agost (15 festiu)

9è torn del 18 al 22 d'agost

10è torn del 25 al 29 d'agost

11è torn de l'1 al 5 de setembre

activitats
ESPORTIVES aE
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Inscripcions: les inscripcions seran de l’1 de maig  fins al 30 
de juny, de dilluns de divendres de 19.30 a 20.00 h.
Preu: 
Per Internet: amb targeta de crèdit en el mateix moment de 
tramitar les inscripcions. 
Presencial: a qualsevol oficina de “La Caixa” lliurant el 
corresponent document de pagament, en el termini màxim 
de 2 dies des del moment en què s’hagi tramitat la inscripció. 
Documentació: dades personals actualitzades del nen/a, 
noi/a i dels pares, avis o tutors legals. 
Condicions: 
- Únicament podran tramitar les inscripcions els pares, avis 
o tutors legals dels participants en els casals. 
- Dins el període d’inscripció només s’admetran les 
inscripcions dels nens i nenes empadronats a Salt o bé 
que els seus pares, avis o tutors legals ho estiguin. Les 
inscripcions que no compleixin aquest requisit passaran a 
la llista d’espera. 
- Les baixes o els canvis de modalitat no justificats es 
penalitzaran amb el  25% del preu abonat. 
- Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat 
de suspendre els torns o les modalitats horàries que no 
comptin amb un mínim de 10 inscripcions. En aquest cas 
es retornarà el 100% de l’import de les inscripcions.
- Els nois i noies nats entre els anys 2000 i 2003 hauran de 
portar la seva pròpia bicicleta i casc.

- La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació 
d’aquestes condicions, així com l’autorització per tal que la 
persona inscrita participi en totes les activitats programades 
dins els casals.
Contacte: Pavelló Municipal d’Esports - Passeig dels Països 
Catalans, s/n - 17190 Salt
Telèfons 972 240 012 - 699 467 302 / esports@salt.cat

Curs Intensiu de Natació 2014
Descripció: curs de natació
Lloc: Piscina Municipal Coberta de Salt. Telèfon: 972 23 60 21
Durada: de juny a juliol
Edat i horaris: 
De 6 a 24 mesos: 11.45 - 12.15 (dl, dc i dv).
De 2 a 3 anys: 16.30 - 17.15 / 17.30 - 18.15 / 18.30 - 19.15 
(de dl a dv).
De 4 a 5 anys: 16.30 - 17.15 / 17.30 - 18.15 / 18.30 - 19.15 
(de dl a dv).
De 6 a 14 anys: 16.30 - 17.15 / 17.30 - 18.15 / 18.30 - 
19.15 (de dl a dv).
Adults (majors de 15 anys):  08.00 - 08.45 / 14.30 - 15.15 / 
19.30 - 20.15 (de dl a dv)
*** Horaris subjectes a modificacions segons necessitats del centre.

Torns:  
1r torn: del 30 de juny a l’11 de juliol.
2n torn: del 14 al 28 de juliol.
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Estructuració: els grups es formaran segons l’edat i el nivell 
dels alumnes.
Preu:
De 6 a 24 mesos: abonat/da 40,55 €/mes – no abonat/da 
81,25 €/mes
De 2 a 3 anys: abonat/da 37,85 €/quinz. – no abonat/da 
63,10 €/quinz.
De 4 a 5 anys: abonat/da 30,50 €/quinz. – no abonat/da 
50,80 €/quinz.
De 6 a 14 anys: abonat/da 32,80 €/quinz. – no abonat/da 
54,70 €/quinz.
Majors de 15 anys: abonat/da 40,65 €/quinz. – no abonat/
da 67,75 €/quinz.
*** Descomptes especials per als abonats de la Piscina Municipal Coberta de Salt.

Places:
De 6 a 24 mesos: un mínim de 4
De 2 a 15 anys: de 6 a 15 nens segons edat
Majors de 15 anys: un mínim de 4
Informació i inscripcions: 
Per al 1r torn o tot el mes: del 4 al 25 de juny.
Per al 2n torn: del 2 al 9 de juliol.
Horari inscripcions: de dilluns a divendres de 9 a 20 h i 
dissabtes de 9 a 13 h
Entitat: Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 
- Piscina Municipal Coberta de Salt - Telèfon: 972 23 60 21

Casal Pompeu Fabra Dominiques
Descripció de l’activitat: jornada intensiva escoles: activitats 
molt diverses i dinàmiques.
Tardes de juny: taller “MOVEM-NOS! amb activitats 
encaminades al moviment fent gimcanes, sortides, esports i 
jocs de diferents tipus, tallers creatius...
Última setmana de juny: taller ARRIBA L’ESTIU! amb 
activitats pels voltants de l’escola, la piscina i a l’aire lliure, i 
tallers relacionats amb el centre d’interès.
Casal esportiu: CORREM 100 METRES! Per als alumnes 
d’educació primària es faran tallers per conèixer i gaudir 
d’esports amb diferent material. Aniran a la piscina i 
proposaran fer una trobada amb altres casals.
Lloc: Escola Pompeu Fabra de Salt
Durada: juny
Edat: de P3 a 6è 
Torns i horaris: 
1r torn: durant la jornada intensiva de juny, de 15 a 17 h
2n torn: 23, 25, 26, 27 i 30 de juny, de 9 a 13 h o de 9 a 15 h 
o de 9 a 17 h 
Preu:
1r torn: 4,5 € per dia
2n torn: 23, 25, 26, 27 i 30 de juny: 37,5 € de 9 a 13 h / 66 € 
de 9 a 15 h / 80 € de 9 a 17 h
Període d’inscripció: del 19 de maig al 5 de juny 
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Entitat: Club Esportiu Pompeu Fabra i Dominiques de Salt 
amb el suport de Girolleure  
Contacte:  616 549 668 (Sta.Mònica) o a monicast04@gmail.com

CaSalt Bàsquet 2014
Descripció: casal de bàsquet per a iniciació i millora de la 
pràctica d’aquest esport.
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports i Piscina Municipal a l’aire 
lliure.
Edat: de 6 a 16 anys. 
Durada: juny i juliol
Torns i horaris: 
1r. torn: del 30 de juny al 4 de juliol, de 17.00 a 20.30 h
2n. torn: del 7 a l’11 de juliol, de 17.00 a 20.30 h
3r. torn: del 14 al 18 de juliol, de 17.00 a 20.30 h
Preu: 1 setmana 30 € / 2 setmanes 55 € / 3 setmanes 80 €
Període d’inscripció: fins el dijous anterior a cada torn. 
Entitat: Club Bàsquet Salt  
Contacte: 655 311 733 / clbbasquetsalt@gmail.com 

12 hores de bàsquet
Descripció: jornada intensiva de 12 hores de bàsquet
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports i Piscina Municipal a l’aire 
lliure.
Edat: edat mínima recomanada 16 anys. 
Data i Horari: 28 de juny des de les 11 fins a les 24.00 h 
Preu: 150 € per equip

Període d’inscripció: fins el 15 de juny 
Entitat: Club Bàsquet Salt  
Contacte: 655 311 733 / clbbasquetsalt@gmail.com 

Casal Tombarelles
Descripció: gimnàstica artística, manualitats, tallers, treballs 
d’escola, piscina...
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica
Edat: de 3 a 10 anys 
Torns: torns per setmanes durant tot el període de vacances 
escolars d’estiu
Horari: de 9 a 13 h / de 9 a 15 h (amb dinar) / de 9 a 17 h 
(amb dinar). Opció de guarda de 8 a 9 h
Preu: a partir de 40 € per setmana
Període d’inscripció: a partir del 5 de maig 
Entitat:  Salt Gimnàstic Club  
Contacte: 972 233 239 de 17 h a 21 h / 627 420 202

Campus Gimnàstica
Descripció: gimnàstica artística femenina i masculina, 
entrenaments per nivells i edats, piscina...
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica
Durada: de juny a setembre
Edat: de 6 a 15 anys 
Torns: torns per setmanes durant tot el període de vacances 
escolars d’estiu
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Horaris: 
De 9 a 13 h / de 9 a 15 h (amb dinar) / de 9 a 17 h (amb 
dinar). Opció de guarda de 8 a 9 h. 
Interns allotjats amb famílies acollidores: de diumenge a la 
tarda a dissabte al matí.
Preu: a partir de 40 € per setmana
Període d’inscripció: a partir del 5 de maig 
Organitzador: Salt Gimnàstic Club  
Contacte: 972 233 239 de 17 h a 21 h / 627 420 202 

Casal d’Hoquei
Descripció: casal d’hoquei patins a iniciació i millora de la 
pràctica d’aquest esport.
Lloc: Pista Poliesportiva Municipal i Piscina Municipal a 
l’aire lliure.
Durada: de juny a agost
Edat: de 4 a 12 anys
Torns i horaris: 
1r torn:del 30 de juny al 4 de juliol, de 9 a 13 h o de 9 a 
15.30 h (amb dinar)
2n torn: del 7 a l’11 de juliol, de 9 a 13 h o de 9 a 15.30 h (amb 
dinar)
3r torn: del 14 al 18 de juliol, de 9 a 13 h o de 9 a 15.30 h (amb 
dinar)
4t torn: del 21 al 24 de juliol, de 9 a 13 h o de 9 a 15.30 h (amb 
dinar)

5è torn: del 28 de juliol a l’1 d’agost, de 9 a 13 h o de 9 a 
15.30 h (amb dinar)
Preu: 
9 €/dia de 9 a 13 h
15 €/dia de 9 a 15.30h
Període d’inscripció: fins al 13 de juny 
Entitat organitzadora: Hoquei Club Salt
Contacte: 686 381 050 / cpsf200@gmail.com

Casal del Futbol Saltenc
Descripció: casal d’iniciació i de millora de la pràctica del futbol.
Lloc: Camp de futbol de gespa artificial del Pla i Piscina 
Municipal a l’aire lliure.
Durada: de juny a agost
Edat: de 4 a 15 anys
Torns i horaris: 
1r torn: del 30 de juny al 4 de juliol, de 9 a 14 h 
2n torn: del 7 a l’11 de juliol, de 9 a 14 h 
3r torn: del  14 al 18 de juliol, de 9 a 14 h 
4t torn:  del 21 al 24 de juliol, de 9 a 14 h 
5è torn: del 28 de juliol a l’1 d’agost, de 9 a 14 h 
6è torn: del 3 al 8 d’agost, de 9 a 14 h
7è torn: de l’11 al 14 d’agost, de 9 a 14 h
8è torn: del 18 al 22 d’agost, de 9 a 14 h
9è torn: del 25 al 29 d’agost, de 9 a 14 h
Preu: 40 €/setmana
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Període d’inscripció: a partir del 2 de maig
Entitat organitzadora: Unió Esportiva Coma Cros
Contacte: 635 808 614 / clubesportiusalt99@yahoo.es

Casal de Tennis
Descripció activitat: casal d’iniciació i de millora de la 
pràctica del tennis.
Lloc: pistes de tennis municipals de la zona esportiva de les 
Guixeres.
Durada: de juny a agost
Edat: de 4 a 16 anys
Torns: torns setmanals des del 23 de juny fins a l’1 d’agost
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 85 €/setmana
Període d’inscripció: obert fins a l’inici de l’activitat
Entitat organitzadora: Club Tennis Salt les Guixeres 
Contacte: 626 257 731 / ctsalt@magistertennis.com
www.magistertennis.com

Piragüisme al Ter
Descripció: el riu Ter, al seu pas pel terme de Salt, ofereix 
unes condicions excepcionals per a la pràctica del 
piragüisme, tant per als qui es volen iniciar, fer una activitat 
en família o una activitat recreativa, com per als que volen 
fer un curs de perfeccionament.
Informació i inscripcions: els cursos s’organitzen en funció 

de la demanda. Per a més informació, contacteu amb el Club 
de Piragüisme Salt-Ter
Entitat organitzadora: Club de Piragüisme Salt-Ter
Contacte: 
Club Piragüisme Salt-Ter
Tel. 972 23 31 80
c/e: salt-ter@salt-ter.net
web: www.salt-ter.net
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ESCOLA MUNICIPAL
DE BELLES ARTS

Curs de fabricació de titelles
A càrrec de la Cia. Cap de Pardals.
Descripció: farem un viatge pel món de les titelles on 
crearem, construirem i imaginarem tota classe de titelles.
Edat: de 6 a 12 anys
Lloc de realització: Escola Municipal de Belles Arts
Durada: del 30 de juny a l’11 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 11 a 12 h del matí
Preu: 150 € (inclou material)
Informació i inscripcions: Tel. 677019572
c/e: ciacapdepardals@gmail.com
El nombre mínim d’inscrits per realitzar el curs ha de ser de 
5 persones.
Entitat organitzadora: Escola Municipal de Belles Arts – 
Ajuntament de Salt 
Contacte: Tel. 677019572  c/e: ciacapdepardals@gmail.com

activitats 
CULTURALS aC

Curs monogràfic de dibuix i pintura
Professora: Delphine Labedan
Descripció: durant aquest curs es practicaran diverses 
tècniques, de forma individualitzada: llapis, cretes, carbonets, 
pastels, acrílic i aquarel·la. No és necessari coneixement previ 
de cap tècnica de dibuix o pintura. Cada alumne/a portarà el 
seu material.
Edat: a partir de 16 anys
Lloc de realització: Escola Municipal de Belles Arts
Durada: del 30 de juny a l’11 de juliol
Horari: de 17 a 19 h
Preu: 56 €
Informació i inscripcions: Escola Municipal de Belles Arts. 
Cal enviar les dades per correu electrònic a:
bellesarts@salt.cat o per telèfon al 972 24 42 35.
El nombre mínim d’inscrits per realitzar el curs ha de ser de 
6 persones.
Entitat organitzadora: Escola Municipal de Belles Arts -  
Ajuntament de Salt
Contacte: Tel. 972 24 42 35 - c/e. bellesarts@salt.cat

GuiaEstiu(8B)160414AF.indd   15 17/04/14   13:48



16  |  SALTestiu 2014

Curs d’escultura i talla de pedra
Professor: Enric Sala
Descripció: curs de talla de pedra personalitzat adaptat al 
nivell de cada participant. Durant aquest curs es practicaran 
diverses tècniques, bàsicament talla directa de pedra, 
modelat amb fang i treballs amb poliuretà.
Lloc de realització: Escola Municipal de Belles Arts
Durada: del 30 de juny a l’11 de juliol
Horari: de 17.30 a 21 h
Preu: 83 €
Informació i inscripcions: Escola Municipal de Belles Arts. 
Cal enviar les dades per correu electrònic a:
bellesarts@salt.cat o per telèfon al 972 24 42 35
El nombre mínim d’inscrits per realitzar el curs ha de ser de 
6 persones.
Entitat organitzadora: Escola Municipal de Belles Arts – 
Ajuntament de Salt 
Contacte: Tel. 972 24 42 35 - c/e. bellesarts@salt.cat

Curs de restauració de mobles i objectes antics
Professora: Miracles Boada
Descripció: durant aquestes sessions intensives es realitzarà 
una introducció a les tècniques de restauració de mobiliari 
antic. Aprendrem a decapar, a tenyir i a realitzar l’acabat del 
moble. Cada alumne haurà de portar el seu moble, de petites 
dimensions, per poder-lo acabar durant les 8 sessions.

Lloc de realització: Escola Municipal de Belles Arts
Durada: del 30 de juny a l’11 de juliol
Horari: de dilluns a dijous de 17 a 19 h
Preu: 135 € (inclou material)
Informació i inscripcions: Miracles Boada Tel. 652 55 99 15
El nombre mínim d’inscrits per realitzar el curs ha de ser de 
5 persones.
Entitat organitzadora: Escola Municipal de Belles Arts – 
Ajuntament de Salt 

Curs d’iniciació a la cal·ligrafia:
les minúscules romanes
Professor: Carles González González
Descripció: curs d’iniciació a la cal·ligrafia
Lloc de realització: Escola Municipal de Belles Arts
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 17 a 19 h o de 19 a 21 h
Preu: 55 € (inclou material)
Informació i inscripcions: Carles González Tel. 634 328 516 
c/e. gnzcreations@gmail.com
Entitat organitzadora: Escola Municipal de Belles Arts – 
Ajuntament de Salt 
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ESCOLA DE DANSA 
NOU ESPIRAL

Casal Creatiu
Descripció: activitats de circ, teatre, dansa, maquillatge, 
música, manualitats...
Lloc de realització: Escola de dansa Nou Espiral
Durada: del 30 de juny al 18 de juliol (la inscripció es pot fer 
per 1, 2 o 3 setmanes).
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 1 setmana – 80 € / 2 setmanes – 150 € / 3 setmanes – 210 €
Informació i inscripcions: Escola de Dansa Nou Espiral. Data 
límit d’inscripció: 16 de juny.
Entitat organitzadora: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: c/ Pau Casals 2-4. Tel. 972 24 29 99 
c/e: info@nouespiral.cat

Curs intensiu de dansa per a joves i adults
Descripció: diferents estils de dansa
Lloc de realització: Escola de Dansa Nou Espiral
Durada: del 7 al 18 de juliol
Horaris: De 19.15 a 20.30 h o de 20.45 a 22 h
Preu: consulteu a l’escola
Informació i inscripcions: Escola de Dansa Nou Espiral
Entitat organitzadora: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: c/ Pau Casals 2-4. Tel. 972 24 29 99
c/e: info@nouespiral.cat
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ESCOLA TALLER DE DIBUIX,
PINTURA, AEROGRAFIA I DISSENY
PACO MORGADO 

Casalet artístic per a mainada 
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 23 de juny al 27 de juny
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Preu: 55 €

Casalet artístic per a mainada 
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Preu: 55 €

Curs d’art digital 
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 7 al 25 de juliol
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Preu: 280 €

Curs de còmic 
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 30 de juny al 18 de juliol
Horari: dilluns/divendres de 17 a 20 h
Preu: 280 €

Modelatge escultòric de fantasia
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: de 4 de juny a 27 d’agost
Horari: dimecres de 19.30 a 22 h
Preu: 320 €

Videojocs i art digital
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 5 de juliol al 30 d’agost
Horari: dissabtes de 17 a 20 h
Preu: 280 € 

Il·lustració tradicional
Lloc de realització: Escola taller de Paco Morgado
Durada: del 8 de juliol al 12 d’agost
Horari: dimarts / dijous de 10 a 13 h
Preu: 395 €

Informació i inscripcions: Escola taller de Paco Morgado
Entitat organitzadora: Escola taller de Paco Morgado
Contacte: Escola taller de Paco Morgado
c/ Francesc Macià, 63 - Tel. 606680804
escolapacomorgado@hotmail.com
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ACTIVITATS D’ESTIU TEATRE DE SALT

DANSALT 2014
Seed’s 14 - CobosMika - Nou Espiral
Dissabte 24 de maig a les 21.00 h
Preu: 5 euros
Durada: 1 h 15 min (aprox)

Un any més CobosMika presenta el treball fet pels alumnes 
del màster professional de dansa Seeds en el marc del 
Dansalt. El programa, format per coreografies de Roberto 
Olvian, Corinne Lanselle i Peter Mika, director artístic de 
Cobos Mika Seed’s 14, ofereix una suggerent mirada a la 
dansa contemporània i a la diversitat d’estils de cadascun 
d’aquests coreògrafs. Els 13 intèrprets d’arreu del món que 
participen al màster mostraran el talent adquirit al llarg del 
curs, enguany impartit a l’espai Cobos Mika a Palamós/Vall-
llobrega i que es va iniciar al curs 2010 - 2011 a l’escola de 
dansa Nou Espiral. 

Fitxa artística
Direcció artística: CobosMika Company
Coreògrafs: Roberto Olivan, Peter Mika i Corinne Lanselle
Ballarins: Laura Zamora, Lola Janan, Camille Guillaume, Zoé 
Coudugnan, Laura Alcalá, Alizeé Sourbé, Elisa Rouaiguia, 
Claude Archambeau, Nathanael Charrol, Pierre Dufresne, 

Joséphine Terme, Marie Camille Bouvier, Fiona Houez.
Repetidores: Nagore Somoza i Olga Cobos

NIT DE REIS - Parking Shakespeare
Diumenge 25 de maig a les 18.00 h
Preu: 18 euros
Durada: 1 h 20 min

I DESPRÉS DE LA FUNCIÓ... Xerrada - col·loqui 
amb els actors i director
A l’escenari del Teatre de Salt s’han vist versions de l’obra 
de Shakespeare de tots colors, però segur que cap com la 
proposta de la companyia Parking Shakespeare i el seu Nit 
de reis. La companyia barcelonina ens proposa transformar 
l’espai, obrir el teatre amb una idea de fons: el costum 
anglosaxó de representar les obres de Shakespeare als 
parcs públics. Aquí no s’interpretarà a l’exterior, però sí que 
es veurà el teatre modificat, sense escenografia ni disseny 
de llums, per tornar a qüestionar les barreres entre actors i 
espectadors. 

Fitxa artística
Versió i direcció: Iban Beltran
Traducció: Salvador Oliva
Intèrprets: Elies Barberà, Òscar Bosch, Mireia Cirera, Ester Cort, 
Adrià Díaz, José Pedro Garcia Balada, Pep Garcia Pascual, 
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Carles Gilabert, Ariadna Matas, Santi Monreal, Ricard Sadurní.
Ajudant de direcció: Carles Ollé
Música: Òscar Castellà
Vestuari: Parking Shakespeare

BRUNDIBÁR
Amb música de Hans Krása Òpera Infantil basada en el text 
d’Adolf Hoffmeister

Dissabte 31 de maig a les 19.00 h
Diumenge 1 de juny a les 12.00 h
Preu: 10 € 
Durada: 50 min
A partir de 7 anys

>>> I ABANS DE LA FUNCIÓ... FESTA DE LA COLLA 
per celebrar el final de la temporada!
Diumenge a les 11 h
Taller i animació a càrrec de Wonderfullkids: canta, balla i 
aprèn...
Percussió amb els alumnes del Conservatori Isaac Albéniz de 
Girona.
I moltes altres activitats i sorpreses.
L’autor d’aquesta òpera era jueu i va ser deportat al camp de 

concentració de Therienstadt; tot i això, no es va rendir. Amb 
els nens del camp va interpretar aquest muntatge més de 
50 vegades amb la intenció d’aconseguir que els infants no 
perdessin les ganes de viure. Krása i molts dels nens i nenes 
que havien representat l’òpera van ser traslladats a Auschwitz-
Birkenau, on molts d’ells van morir. Des de llavors, aquesta 
peça s’ha convertit en un cant a l’esperança i a la llibertat.

La història que ens explicaran serà la d’Aninka i Pepitxec, 
dos germans orfes que necessiten diners per a comprar llet. 
Per aconseguir-ho imitaran Bundibár, el músic del poble; 
però ell, gelós, els farà la vida impossible. 

Fitxa artística
Direcció musical: Jorgelina Giordano
Direcció escènica: Marta Fluvià
Espai i Il·luminació: Roser Bover
Cantants: Escola Coral del Conservatori Isaac Albéniz de Girona
Solistes: Joan Alies, Judith Botach, Afra Camós, Àlex Fajardo, 
Àlex Pérez, Núria Figueras, Marta Figueras, Emilia Jagiello, 
Lucia Castro, Amélia Chamorro, Abril Bonmatí, Anna Esteba, 
Arianna Ramírez, Emma Gort, Moira Climent, Jordina Bigas, 
Ivet Serra, Anna Xiang Planella, Cristina Pijoan. 
+ Formació de cambra per acompanyar les veus
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Per què us interessa l’espectacle?
- Per conèixer la història de la II Guerra Mundial
- Per descobrir les propietats terapèutiques de l’art davant de 
situacions traumàtiques
- Per despertar la motivació per gaudir amb l’estudi de la música

EL CRÈDIT
De Jordi Galceran
Amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch
 
Divendres 13 de juny a les 21.00 h
Dissabte 14 de juny a les 18.00 h i les 21.00 h 
Diumenge 15 de juny a les 18.00 h  (Nova funció) 
Preu: 28/20 €
Durada: 1 h 30 min

El trio Jordi Galceran, Sergi Belbel i Jordi Boixaderas - al costat 
de Jordi Bosch - torna 10 anys després de l’èxit d’El mètode 
Grönholm, amb un nou projecte, El crèdit, el muntatge estrella 
d’aquesta temporada. Si el 2003 Galceran i Belbel retrataven 
la competitivitat laboral, ara ens presenten una radiografia de 
la banca i la crisi econòmica.
L’obra és una comèdia sobre l’economia, la desesperació, 
la fragilitat de les relacions humanes i les de parella. El text 
comparteix amb El mètode Grönholm no poques coses: a partir 

d’una anècdota senzilla i bastant surrealista, ens ofereix un duel 
interpretatiu de luxe i promet fer-nos passar una hora i mitja 
plena de rialles i àcides reflexions sobre la realitat. Una obra 
tan necessària com balsàmica que ja va guanyar el I Torneig 
de Dramatúrgia de Temporada Alta a Girona i a Buenos Aires. 

Fitxa artística
Autor: Jordi Galceran
Direcció: Sergi Balbel
Intèrprets: Jordi Boixaderas i  Jordi Bosh
Escenografia: Max Glaenzel
Il·luminació: Kiko Planas
So: Jordi Bonet
Producció: Bitò Produccions i Focus

GuiaEstiu(8B)160414AF.indd   21 17/04/14   13:48



22  |  SALTestiu 2014

Avanti!
de Billy Wilder 
10 juliol 22 h

Amici Mieide 
Mario Monicelli 
17 juliol 22 h

www.teatredesalt.net

CINEMA A LA FRESCA AQUEST ESTIU
AL PATI DEL TEATRE DE SALT

Divorzio all’italianade 
Pietro Germi 
26 juny 22 h  

Uccellacci e uccellinide 
Pier Paolo Pasolini 
3 juliol 22 h
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ACTIVITATS FORMATIVES
MUNICIPALS

Casal de Reforç Escolar 
Descripció: l’objectiu és millorar el rendiment escolar dels 
infants i que aprofitin les vacances escolars per treballar 
competències bàsiques relacionades amb el quadern 
d’estiu.
Lloc: una escola pública de primària, encara no concretada
Durada: juliol
Edat: de 6 a 14 anys
Horari: matins de dilluns a dijous de 10 a 13 h
Preu: gratuït
Informació i inscripcions: per a nens i nenes derivats de 
l’àrea d’ensenyament.
Contacte: Àrea d’Integració i Convivència - 972 249 191 
ext.2340 / abover@salt.cat

FORMACIÓ EN LLENGUA
A l’Oficina de Català del CPNL 

Curs intensiu nivell Bàsic 1
Descripció: aprenentatge de la llengua catalana
Lloc: Hotel d’Entitats
Durada: del 25 de juny al 18 de juliol
Edat: majors de 18 anys
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.00 h
Informació i inscripcions: del 2 al 10 de juny de 2014 a 
l’Oficina de Català de Salt.
Pl. Lluís Companys, 1 - Salt
Contacte: Oficina de Català de Salt- Consorci per a la 
Normalització Lingüística 972 24 91 91 (Ext.1319)

Curs intensiu nivell Bàsic 2
Descripció: aprenentatge de la llengua catalana
Lloc: Hotel d’Entitats
Durada: del 25 de juny al 24 de juliol
Horari: de dilluns a dijous, de 9.30 a 12.00 h
Informació i inscripcions: del 2 al 10 de juny de 2014 a 
l’Oficina de Català de Salt. Pl. Lluís Companys, 1 - Salt

activitats 
FORMATIVES aF
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Contacte: Oficina de Català de Salt - Consorci per a la 
Normalització Lingüística 972 24 91 91 (Ext.1319)

Curs en línia www.parla.cat
Descripció: aprenentatge de la llengua catalana
Edat: majors de 18 anys
Informació i inscripcions: del 2 al 10 de juny de 2014 a 
l’Oficina de Català de Salt. Pl. Lluís Companys, 1 - Salt
Contacte: Oficina de Català de Salt- Consorci per a la 
Normalització Lingüística 972 24 91 91 (Ext.1319)

Programa de Voluntariat per la llengua
Descripció: pràctica de la llengua catalana
Informació i inscripcions: a l’Oficina de Català de Salt. 
Pl. Lluís Companys, 1 - Salt
Àrea de contacte: Oficina de Català de Salt - Consorci per a 
la Normalització Lingüística 972 24 91 91 (Ext.1319)

ESCOLA DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL
I MULTIMÈDIA (ERAM)
Centre adscrit a la Universitat de Girona

Curs d’iniciació a l’entorn MAC
Descripció: conèixer i iniciar-se en el treball dins l’entorn 
MAC. Aprendre’n les seves funcions elementals i adquirir un 
control a nivell d’usuari, aprenent a fer funcionar i configurar 

el sistema operatiu, instal·lar perifèrics, programes i 
aplicacions; alhora que desenvolupar-se de forma efectiva 
per a poder fer tot tipus de treballs.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 15 a 19 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 
2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Curs d’iniciació a l’After Effects
Descripció: introducció als programes de postproducció i 
efectes digitals i us de l’After Effects i a la seva vinculació 
amb Photoshop.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 14 al 18 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM
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Curs d’iniciació a la CoCreació
Descripció: en aquest curs s’aprendrà a dissenyar i organitzar 
sessions de cocreació amb participants de perfil divers amb 
l’objectiu de facilitar que tots puguin aportar tota la seva 
creativitat per resoldre reptes creatius que es proposin.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 14 al 18 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Taller de Videoclip
Descripció: En aquest curs aprendrem el funcionament d’una 
realització audiovisual encarada als videoclips. Desenvoluparem 
la idea del videoclip partint d’una cançó que ens servirà de 
guió, enregistrarem un grup de música partint de la idea que 
haurem desenvolupat i, finalment, editarem les imatges per tal 
d’aconseguir fer realitat el que ens havíem imaginat.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 14 al 18 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 75 €

Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Iniciació a Joomla
Descripció: el curs d’iniciació a Joomla parteix del concepte 
i instal·lació del CMS i avança de manera ordenada per 
entendre el funcionament i la interfície de Joomla. Es 
simulen casos reals per aprendre a identificar les necessitats 
de la web i cercar els complements més adients per a cada 
projecte.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 14 al 18 de juliol
Horari: de 15 a 19 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 
2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Introducció al món dels Drones: captació 
d’imatges aèries
Descripció: conèixer els tipus de Drones i les seves 
característiques. Aprofundir en el model Dji Phantom, 
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comandament i maquinaria. Pràctiques de vol real. Gravació 
del vol amb GoPro Hero3 i edició del material enregistrat.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Introducció al Personal Branding
Descripció: què és el que més t’agrada fer? Podries convertir-
ho en la teva feina? Imagina’t que t’hi poguessis dedicar i 
tinguessis la sort de viure d’això. No seria fantàstic? Doncs 
amb esforç, il·lusió i marketing personal, ho pots aconseguir. 
Amb aquest curs et donarem les eines perquè milloris les teves 
habilitats socials i comunicatives en l’àmbit personal i professional, 
i aprendràs a confiar en tu mateix, perquè la seguretat és la clau 
de totes les portes. A més, et guiarem en la construcció de la teva 
marca personal, d’una identitat que et defineixi i et diferenciï de 
la resta.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol

Horari: de 10 a 14 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Taller d’il·lustració
Descripció: definir la il·lustració i explicar la seva utilitat. Iniciar 
l’alumne en les principals tècniques: tradicionals i digitals.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Taller d’stop motion
Descripció: l’objectiu del taller és que els participants aprenguin 
la tècnica del Stop Motion i desenvolupin una idea pròpia per 
realitzar un curt animat.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
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Preu: 75 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Iniciació al Photoshop
Descripció: curs d’iniciació al disseny gràfic. Aprèn a utilitzar 
el programa de referència en el món del disseny i el retoc 
fotogràfic. Vine a desenvolupar la teva capacitat creativa i 
aprèn a utilitzar eines de retoc d’imatges, collages digitals i 
composicions amb fotografies.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 30 de juny al 4 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 75 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Iniciació a la Fotografia
Descripció: curs per a tota persona interessada en el mon de 
la fotografia. Per realitzar el curs es necessari disposar d’una 
càmera reflex.
Edat: de 12 a 100 anys

Lloc de realització:  Escola Universitària ERAM
Durada: del 7 a l’11 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 75 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Iniciació al FinalCut
Descripció: conèixer els programaris d’edició i saber utilitzar el 
FinalCut per obtenir el màxim resultat final.
Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 7 a l’11 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Documentació que cal portar: 
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Taller de Videojocs en Flash
Descripció: en aquest curs aprendrem quins són els elements 
bàsics dels videojocs, des de la primera idea, passant per totes 
les fases de la creació fins a acabar-lo i poder-hi jugar.
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Edat: de 12 a 100 anys
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 7 a l’11 de juliol
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 75 € 
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

Iniciació a Wordpress
Descripció: saber utilitzar el programari bàsic de creació web i 
entendre el llenguatge HTML i CSS per a modificar l’aparença 
de la web.
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM
Durada: del 7 a l’11 de juliol
Horari: de 15 a 19 h
Preu: 150 €
Informació i inscripcions: del 21 d’abril al 27 de juny de 2014
EU ERAM / 972 402 258 / eram@eram.cat / www.eram.cat
Entitat organitzadora: Escola Universitària ERAM

EduTIC ACADÈMIA DE NOVES TECNOLOGIES
Activitat: Impressió 3D, què és? Fes un model 3D.
Activitat: Codis QR, què són? Fes un codi QR.

Activitat: Què implica tenir un compte de Google? Controla la teva 
privacitat a l’smarthpone, tablet i portàtil. 
Activitat: És WhatsApp una xarxa social? Aprèn a utilitzar les 
xarxes socials.
Lloc de realització: : EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies
c/ Major, 127
Informació i inscripcions: c/e: pregunta@edutic.cat
Entitat organitzadora: EduTIC Acadèmia de Noves Tecnologies
Contacte: Tel. 606 220 788 - c/e: pregunta@edutic.cat
www.edutic.cat

UOC Universitat Oberta de Catalunya
Consulta l’oferta de cursos d’estiu on line a:
http://www.uoc.edu/portal/ca/institut_internacional_postgrau/
programes_oberts/universitat-estiu/index.html

UNED
I ben aviat, trobaràs tots els serveis de la UNED a Salt, a la Factoria 
Cultural Coma Cros. Per a més informació c/e: secretaria@girona.
uned.es i www.uned.es

CASA DE CULTURA LES BERNARDES
Consulteu els cursos d’idiomes, salut i d’altres a www.bernardes.cat
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Taller de collarets
Descripció: tots tenim una samarreta a casa que no ens 
posem i molesta a l’armari... Doncs ara pots transformar-la 
en un collaret fent servir les teves pròpies mans.
Edat: de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Durada: dilluns 12 de maig
Horari: 17.30 h
Preu: gratuït

Curs d’economia quotidiana
Descripció: vols marxar de casa i no saps amb quants diners 
podries sobreviure? Tens estalvis i no saps com invertir-los? 
Tot això i molt més en un curs on aprendrem conceptes 
bàsics de l’economia diària, i es donaran algunes estratègies 
de gestió del teu dia a dia, molt útil per a tothom!
Lloc de realització: Satèl·lit Jove
Durada: 19, 21, 26 i 28 de maig
Horari: de 18.30 a 20 h
Preu: 9 €

Curs de pastisseria
Descripció: el pastisser saltenc Robert Margenat ens 
ensenyarà trucs per aprendre a fer postres i dolços de 
manera fàcil i senzilla. Quedaràs bé amb els teus amics i us 
hi llepareu els dits!
Lloc de realització: cuina de la Biblioteca Massagran
Durada: dimarts 20 i 27 de maig i 3 de juny
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Preu: 9 € 

Curs de “monitor de robòtica” 
Descripció: un curs adreçat a persones que tinguin el títol de 
monitor de lleure i vulguin especialitzar-se per poder impartir 
activitats de robòtica educativa. Les places són limitades, i 
per poder inscriure’s caldrà portar el currículum; de tots els 
inscrits es farà una selecció per perfil professional.
Lloc de realització: Satèl·lit Jove 
Durada: de dilluns a divendres del 2 al 6 de juny 
Horari: de 17 a 21 h
Preu: 20 €
Organitza: Innova’t Educació

cursos i
TALLERS PER A JOVES

ACTIVITATS DE L’ÀREA DE JOVENTUT 
DE L’AJUNTAMENT DE SALT cT
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Taller de cuina marroquí
Descripció: tens curiositat per aprendre receptes noves de la 
cuina marroquí? Vols perfeccionar les que ja sabies? Vine a 
cuinar amb nosaltres i prepara’t per llepar-te els dits!
Edat: de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Durada: divendres 6 de juny
Horari: a partir de les 17.30 h
Preu: gratuït

Taller de “Grafits”
Descripció: t’agraden els grafits? Vols conèixer diferents 
maneres de fer-los? T’agradaria fer-ne un amb nosaltres? A 
què esperes?
Edat: de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Durada: a concretar
Horari: a concretar
Preu: 6 €

Curs de cangur de nadons i nens
Descripció: curs per adquirir nocions bàsiques per cuidar 
nens o nadons. Es donaran continguts de psicologia, primers 
auxilis, recursos de lleure i hàbits d’autonomia. S’expedirà 
un certificat d’aprofitament.
Edat: a partir de 16 anys (o que els facin l’any en curs)
Lloc de realització: Satèl·lit Jove

Durada: de dimecres a dissabte del 25 al 29 de juny
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 30 €

Taller de rap
Descripció: vols perfeccionar les teves rimes? Vols aprendre 
a quadrar els versos dins d’un compàs de 4x4 o millorar 
el teu flor i fer-lo més dinàmic? L’Amick estarà a la teva 
disposició per ajudar-te! 
Lloc de realització: Satèl·lit Jove
Durada: dilluns i dimecres del 7 al 23 de juliol 
Horari: de 17 a 19 h
Preu: gratuït
Informació i inscripcions: cal inscripció prèvia

Curs Speaking in English
Descripció: te’n vas de viatge i no et pots comunicar? 
T’encantaria fer un intercanvi amb un altre país, però et fa 
por per l’idioma? T’oferim un curs on aprendràs a mantenir 
una conversa en anglès de manera fàcil perquè et puguis 
moure pel món. Serà molt pràctic i dinàmic i per a tots els 
nivells.
Lloc de realització: Satèl·lit Jove
Durada: dilluns, dimecres i dijous del 30 de juny al 17 de 
juliol
Horari: de 11 a 13 h
Preu: 18 €
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Summer Jove
Descripció: aquesta és una de les noves activitats del 2014: 
podràs passar un juliol diferent en companyia dels teus 
amics fent activitats molt diverses i atractives. Cada setmana 
hi haurà una sortida, gimcanes i tallers. Podràs inscriure’t 
per setmanes.
Edat: adreçat a joves nascuts els anys 2000, 1999 i 1998
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Durada:
1a setmana (del 30 de juny al 4 de juliol): 
ARTWEEK: setmana amb activitats relacionades amb les 
arts escèniques, la música i l’artesania. 

2a setmana (del 7 a l’11 de juliol): 
SPORTWEEK: setmana amb activitats relacionades amb 
diferents tipus d’esport. 

3a setmana (del 14 al 18 de juliol): 
GEEKWEEK: setmana amb activitats relacionades amb les 
audiovisuals, la informàtica i la fotografia. 

4a setmana (del 21 al 24 de juliol): 
PARTYWEEK: setmana amb activitats diverses aprofitant la 
Festa Major de Salt. 

5a setmana (del 28 de juliol a l’1 d’agost): 
MIXWEEK: setmana amb activitats variades on farem “una 
mica de tot”. 

Horari: de 9.30 a 13.30 h exceptuant els dimecres que 
s’acabarà a les 14 h
Preu: 14 € si t’inscrius 1 setmana. A partir de la segona 
setmana d’inscripció el preu serà de 10 € / setmana.

ACTIVITATS
A LA CARTA

Com tots/es sabeu, la programació d’activitats es fa en funció 
del que els/les joves de Salt ens demaneu. Per  això hem 
creat les ACTIVITATS A LA CARTA, un espai on podreu fer 
propostes de cursos que us agradaria que des de l’Àrea de 
Joventut programéssim, i nosaltres farem el possible perquè 
els vostres cursos es facin realitat. La manera de comunicar-
nos-ho és venint a veure’ns a l’Estació Jove o a la Fàbrica 
jove, o enviant-nos un c/e a info@saltjove.cat o a fabrica@
saltjove.cat Nosaltres tenim l’espai; tu les idees!

De la mateixa manera, si saps fer alguna cosa i vols oferir-te 
per ser tu el tallerista, porta’ns la teva proposta i en parlem!
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ACTIVITATS
PUNTUALS

Sortida a Caixa Fòrum
Descripció: t’interessaria conèixer els misteris d’una de les 
cultures més antigues del món? T’agradaria passejar-te 
entre relíquies antigues, estàtues i mòmies? Vine a la sortida 
al Caixa Fòrum i endinsa’t en el món egipci per sentir-te com 
un autèntic faraó.
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Data: 9 de maig
Horari: de 16 a 20 h
Preu: gratuït

Campionat de buzz
Descripció: vine a l’Estació Jove i, per una estona, converteix-
te en participant d’un dels concursos més famosos de Play 
Station 3: el Buzz. Respon correctament les preguntes i 
proves sobre tots els temes d’actualitat i sigues millor que 
els teus rivals. 
Lloc de realització: Estació Jove
Data: 15 de maig
Horari: de 17 a 20 h
Preu: gratuït

Cinefòrum
Descripció: qui necessita anar al cine quan pots venir i mirar 
una pel·lícula amb nosaltres? Vine i proposa’ns quines vols 
mirar; entre tots les decidirem!
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Data: 16 de maig i 13 de juny 
Horari: de 17.30 a 20 h
Preu: gratuït

Movefàbrica: sortida al pla dels socs
Descripció: tu també estàs cansat/da d’estar tancat a casa 
amb el bon temps? Doncs l’últim divendres de cada mes, La 
Fàbrica se’n va al Pla dels Socs! Jugarem a pitxi, indiana, 
bàdminton... Apunta’t i demostra’ns la teva especialitat.
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Pla dels Socs, Salt
Data: 21 de maig i 11 de juny 
Horari: de 17 a 20 h
Preu: gratuït

Tarda de jocs de taula
Descripció: a la Fàbrica Jove ens agrada passar temps amb 
amics... Què millor que passar-ho bé fent unes partides 
amb diferents jocs de taula? Aprendrem a jugar a jocs nous 
i divertits tots junts!
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Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Via Lúdica (c/Pere col i Güitó núm. 14, Salt)
Data: 8 de maig 
Horari: a les 17 h
Preu: gratuït

Taller de cakepops
Descripció: aprèn a fer cakepops de manera divertida. El taller 
tindrà dues parts: una demostrativa per ensenyar les claus de 
com fer uns cakepops perfectes, i una altra on cadascú farà els 
seus 5 cakepops, decorant-los seguint les pautes del professor. 
Lloc de realització: Satèl·lit Jove
Data: dissabte 25 de maig 
Horari: de 10 a 13 h
Preu: 30 €
Organitza: The Sweet Lab

Taller de màgia
Descripció: et ve de gust aprendre trucs fàcils? L’art de la màgia ja 
no tindrà secrets per a tu!
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove
Data: 16 de Juny 
Horari: a partir de les 17.30 h
Preu: gratuït

Tardes de zumba
Descripció: mou-te al ritme de la música i segueix els passos 
de la nostra professora de zumba. La Fàbrica Jove serà la 
teva pròpia pista de ball. 
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Lloc de realització: Fàbrica Jove.
Data i horari: mensual, de 18 a 20 h
Preu: gratuït

Tarda de Blur
Descripció: et veus capaç de conduir un cotxe a tota velocitat? 
El Blur és un joc de curses de cotxes de Play Station 3 on 
podràs triar el vehicle que t’agradi més i demostrar les teves 
habilitats al volant.
Lloc de realització: Estació Jove
Data: divendres 23 de maig 
Horari: de 17 a 20 h
Preu: gratuït

Karaoke
Descripció: vine a cantar amb nosaltres com si fossis un/a 
professional i, si ho fas bé, t’enduràs un premi!
Lloc de realització: Estació Jove
Data: 5 de juny 
Horari: de 17.30 a 20 h
Preu: gratuït 
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1a LLIGA LEAGUE OF LEGENDS SALTJOVE 
(sessions presencials)
Descripció: 10 equips són els que es disputen guanyar la 
1a lliga de LOL de Salt. Les partides es juguen en línia cada 
setmana, però el 17 de maig i el 19 de juliol podràs conèixer 
els jugadors en persona, i presenciar la final de la lliga al 
juliol. 
Lloc de realització: Estació Jove
Data: dissabtes 17 de maig i 19 de juliol
Horari: a partir de les 10 h
Preu: gratuït

I A MÉS...

Festa final Salt Jove
Ja que acabeu les classes i comença l’estiu, per què no ho 
celebrem tots junts? 
Edat: adreçat a joves de 14 a 18 anys
Espai de realització: a concretar
Data: 20 de juny 
Horari: de 17 a 20 h

7è Torneig de “Futbol 7”
A tots els amants del futbol us convidem a participar del 7è 
Torneig de Futbol7 organitzat per l’Àrea de Joventut. 
Lloc de realització: camp de gespa de Les Guixeres
Data: 26 i 27 de juny 

Horari: a partir de les 16 h de la tarda.
Participants: el torneig serà a categoria única. Podrà 
participar-hi qualsevol jove nascut a partir del 1998. 
Equips: 16 equips (com a màxim) d’entre 7 i 12 jugadors/
es cadascun. Poden ser mixtos o masculins/femenins. En 
el cas que hi hagi equips només femenins, es farà una 
subcategoria per fer un torneig femení. 
Preu: 15 € per equip.
Més informació i inscripcions: fins al 13 de juny a l’Estació 
Jove 
Cal portar: fitxa d’inscripció omplerta i fotocòpies del DNI 
de tots els jugadors/es. A més tots els participants menors 
d’edat hauran de presentar-nos una autorització firmada 
pels pares i/o tutors.
L’acceptació dels equips serà per estricte ordre d’inscripció.
L’equip no es considerarà inscrit fins que no entregui TOTA 
la documentació. 

Concurs de tocs de futbol
Aconsegueix el màxim de tocs possibles sense que la pilota 
caigui a terra. 
Lloc de realització: camp de gespa de Les Guixeres
Data: divendres 27 de juny 
Horari: a partir de les 16 h de la tarda
Preu: gratuït
Inscripcions al mateix camp, durant el torneig de futbol. 
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CONCURS DE DISSENY DELS GOTS
DE BARRAQUES DE FESTA MAJOR 
2014
BASES

1. El premi es dota amb un ordinador portàtil.

2. Es poden presentar al concurs aquells joves de 15 
a 35 anys d’edat o els facin l’any en curs i que estiguin 
empadronats al municipi de Salt. Cada participant pot 
presentar un únic disseny d’acord amb el que estableix 
aquest concurs.

3. El disseny presentat ha de ser representatiu de la Festa 
Major de Salt, del municipi de Salt o de festa en general. 
S’ha de realitzar en blanc i negre i ha de tenir una mida 
màxima DIN A4. El disseny pot incloure un altre text a part 
del següent: “Festa Major de Salt 2014”.

Quedaran eliminats automàticament aquells dissenys que 
no representin el que es demana en aquest concurs o que 
siguin ofensius a terceres persones.

4. El disseny s’haurà de presentar en format paper i suport 
informàtic (jpg o tiff) i no podrà anar signat ni s’indicarà 
el nom de l’autor, sinó que haurà de dur un títol al dors. 
S’acompanyarà d’un sobre tancat amb el mateix títol a 
l’exterior i a l’interior, i les dades del participant a dins (nom, 
cognoms, adreça, telèfon i/o correu electrònic). La còpia 
en suport informàtic podrà ser en CD o en USB, el qual es 
retornarà als no premiats.

5. El disseny s’ha de presentar al Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ) de l’Estació Jove de Salt situat al passeig dels Països 
Catalans s/n, de dilluns a divendres de 16 h a 20 h. Tel. 972 
40 50 07, i info@saltjove.cat.

6. El termini per a la presentació del disseny finalitzarà el 9 
de juny de 2014 a les 20 h.

7. El jurat serà l’encarregat de valorar els dissenys 
presentats i estarà format pels regidors de Cultura i Joventut, 
un membre de l’organització de la Festa Major, la directora 
de l’Escola de Belles Arts de Salt, i el personal de l’Àrea de 
Joventut. El seu veredicte serà inapel·lable i el concurs pot 
quedar desert.

8. El veredicte del jurat es farà públic el dia 12 de juny de 
2014 a l’Estació Jove de Salt a les 19.30 h. Els dissenys 
dels participants s’exposaran durant l’acte de lliurament del 
premi, i fins al 25 de juny a l’Estació Jove.

9. El disseny guanyador quedarà en propietat de 
l’Ajuntament de Salt per ser utilitzat pels gots de la Festa 
Major de Salt de 2014, o pel que cregui convenient, sempre 
en l’àmbit de les festes d’enguany. Els dissenys no premiats 
es podran recollir de l’1 al 12 de juliol. Passada aquesta data 
l’organització no se’n farà responsable.

10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació 
íntegra d’aquestes bases.
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PER A MÉS
INFORMACIÓ I 
INSCRIPCIONS
Saltjove
Al web www.saltjove.cat hi trobaràs tota la informació que 
necessites sobre les nostres activitats i projectes, i podràs 
inscriure-t’hi! 

Estació Jove
Estem al pg. Països Catalans, s/n de Salt, les tardes de dilluns 
a divendres de 17 h a 20 h. El nostre telèfon és el 972 40 50 
07, i el correu info@saltjove.cat

La Fàbrica Jove
Situada dins la Factoria Cultural Coma Cros de dilluns a 
divendres de 17 h a 20 h. El nostre telèfon és 972 24 65 76 
i el correu espaijove@saltjove.cat

Xarxes socials
Ens trobaràs a facebook (Estació Jove de Salt i Fàbrica Espai Jove 
Salt) a twitter @EstacioJoveSalt, i al canal Saltjove del Youtube 

L’organització es reserva el dret de modificar o alterar 
qualsevol de les activitats programades.
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Assaig de castells
Descripció: participa a l’assaig de la colla castellera Marrecs 
de Salt!
Edat: activitat oberta a tothom
Lloc de realització: local 8 Naus Guixeres (Factoria Cultural 
Coma Cros)
Horaris: cada dimarts de 20.15 a 22.30 h i cada divendres 
de 21 a 23 h
Entitat organitzadora: Colla castellera Els Marrecs de Salt

Assaig de grallers i tabals
Descripció: participa a l’assaig de la banda de la colla 
castellera Marrecs de Salt!
Edat: activitat oberta a tothom
Lloc de realització: local 8 Naus Guixeres (Factoria Cultural 
Coma Cros)
Horaris: cada dilluns i dijous de 20.45 a 22.15 h 
Entitat organitzadora: Colla castellera Els Marrecs de Salt

altres
PROPOSTES aP
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Visita La Crinera
Descripció: la Crinera és un espai lúdic-esportiu situat al bell 
mig de les Deveses de Salt que vol apropar als nens i nenes 
a un ambient natural i desenvolupar actituds positives vers 
el medi ambient mitjançant treballs amb ponis i cavalls. 
La Crinera proposa la possibilitat que els diferents casals hi 
puguin fer una sortida amb la mainada.
Lloc de realització: La Crinera
Horari: a concretar 
Entitat organitzadora: La Crinera
Contacte: Tel. 626 17 91 60 o www.lacrinera.com

Molière a les places
Descripció: representació de l’obra L’eixelebrat de Molière 
a les places del poble. Quan el sol comença a colgar-se, 
vine i passa una bona estona a la fresca amb una divertida 
comèdia d’embolics.
Edat: per a tots els públics
Lloc de realització: places de Salt 
Durada i Horari: pendent de confirmar 
Entitat organitzadora: El Safareig Teatre

I no us perdeu...

Els concerts d’estiu a...

Restaurant Can Serrallonga, al c/ Major, 194, tel. 972 40 21 68

Restaurant Muriel al c/ Llarg, 34-38, tel. 972 23 89 22

I des de juny fins a finals d’agost, les nits temàtiques 
al Veïnat de Salt, davant el Restaurant Can Ricard,
c/ Major 120, tel. 972 40 13 90, c/e: info@canricard.com, 
www.canricard.com

Divendres, nit de zumba
Dissabte, nit de salsa 
I diumenge... nit de country!

I del 24 al 27 de juliol, veniu a la FESTA MAJOR de Salt!

Consulteu la programació a www.viladesalt.cat
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Les dades que conté aquest llibret són informatives. L'Ajuntament de Salt no es fa responsable de les 
activitats que no són d'organització municipal.

AMPA Escola Les Arrels
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Generalitat de Catalunya
 Departament de Benestar Social i Família
Associació Arrels Urbanes
Edusaltactiva - Anglo School Salt
Associació Centre Labouré La Casita
Casal dels Infants
Agrupament Escolta i Guia Sant Cugat de Salt
Via Lúdica
UFEC
Escoles Pompeu Fabra i Dominiques
Club Bàsquet Salt
Salt Ginnàstic Club
Hoquei Club Salt
Unió Esportiva Coma-Cros
Club Tennis Salt Les Guixeres
Club Piragüisme Salt-Ter

Agraïm la col·laboració a totes les entitats que ens han facilitat informació per a l’elaboració 
d’aquesta guia. Aquest estiu, a Salt no us avorriu!!

Escola Municipal de Belles Arts
Escola de Dansa Nou Espiral
Escola Taller de Paco Morgado
Teatre de Salt
Oficina de Català de Salt - Consorci per a la 
Normalització Lingüística
ERAM
UNED
UOC
EduTic
Casa de Cultura Les Bernardes
Colla Castellera Els Marrecs de Salt
Estació Jove de Salt
La Crinera
El Safareig Teatre
Restaurant Can Serrallonga
Restaurant Muriel
Restaurant Can Ricard
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