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ABRIL

10a FIRA DE LA FLOR I EL
PLANTER
La Fira de la Flor i el Planter de Salt recupera la tradició en la producció i venda de productes de l’horta. Un mercat amb una trentena de
parades de planter, flors, planter ecològic, herbes medicinals i aromàtiques, cosmètica natural i estris d’horta artesanals és l’eix principal
de la jornada. També s’ofereixen xerrades tècniques, visites guiades
en espais naturals, intercanvi de llavors, tallers i demostracions. Una
jornada lúdica i familiar en què allò més tradicional i les noves tendències conflueixen en harmonia.
Dia: diumenge 8 d’abril
Lloc i hora: Parc Monar, de 9 a 14 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Salt
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · tel. 972 24 91 91
www.salt.cat

2a SHOPPING NIGHT A L’ESPAI
GIRONÈS
No et perdis la 2a edició de la Shopping Night!!! Música, animacions,
sortejos i promocions especials fins les 23 h!!! Una nit d’entreteniment
assegurat!
Dia: divendres 13 d’abril
Lloc i hora: Centre comercial Espai Gironès, c/ Camí dels Carlins, 10,
de 21 a 23 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Centre comercial Espai Gironès
Contacte: www.espaigirones.com · tel. 972 40 59 80

2a FOOD TRUCK MARKET & Co.
Vine a la segona edició de la Fira Food Truck Market & Co. de Salt!
Conscients de l’interès que desperta aquesta nova manera de fer gastronomia i la seva creixent evolució com a sector professional, aquesta
fira és l’espai per venir a tastar aquest món des de les vessants professional, de l’oci i del plaer. Gaudeix dels millors restaurants “sobre rodes”
amb productes i especialitats diverses, acompanyat d’activitats familiars i concerts. Endinsa’t entre les diferents Food Trucks i prova-ho tot!
Dies: divendres 13, dissabte 14 i diumenge 15 d’abril
Lloc i hora: al Pla de Salt, divendres de 18 a 00 h, dissabte de 12 a
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00 h i diumenge de 12 a 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Salt
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · tel. 972 24 91 91
www.foodtruckmarketsalt.cat

DIADA DE LES PARRÒQUIES.
LEMA: “LA PAU ÉS EL CAMÍ”
Trobada anual de les parròquies de Salt
Dies, lloc i hores:
- Divendres 13 d’abril · Cinefòrum a la Sala d’actes de Les Bernardes,
a les 20.30 h
- Dissabte 14 d’abril · “Accions de Càritas Salt” als locals parroquials
Sant Jaume, a les 11.30 h
- Diumenge 15 d’abril · Xocolatada, Eucaristia i dinar de germanor a
la pl. de la Diputació, d’11 a 14 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: Càritas Salt

MARRECS DE SALT
Aniversari bateig dels Marrecs de Salt amb actuació castellera i cercavila fins al local de Marrecs
Dies: dissabte 14 d’abril
Lloc i hora: a la plaça Lluís Companys, 1, a partir de les 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Marrecs de Salt
Contacte: tel. 972 24 91 91

FESTA JOVE LIMBO
La festa Limbo està organitzada per joves i dirigida a persones a partir
de 14 anys. Actuacions, dj’s i balls que serveixen de trampolí als nois i
noies que volen mostrar les seves habilitats artístiques.
Dia: divendres 20 d’abril
Lloc i hora: a La Mirona, de 18 a 21 h
Públic: joves a partir de 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 246 576
c/ Manuel de Falla, 26

Parades de venda de llibres nous, vells i usats, i parades de punts de
llibre. També hi haurà la presentació de dos llibres explicats pels seus
autors.
Dia: diumenge 22 d’abril (pendent de confirmació)
Lloc i hora: passeig dels Països Catalans, davant del Pavelló Municipal de Salt, de 9 a 14.30 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Associació de Veïns del Barri dels Escriptors
Contacte: barriescriptors@gmail.com

2a FERIA DE ABRIL
Arriba la segona Feria de Abril de Salt! Sevillanes, rumba, ball en línia
i molt més!
Dies: dissabte 28 i diumenge 29 d’abril
Lloc i hora: Parc de la Maçana, de 16 a 23 h el dissabte i de 12 a
22 h el diumenge
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Associació Cultural Algarabia

CULTURA
LLIBRÀLEGS
Una trobada de diàlegs breus entre dos actors i els seus respectius
personatges, enmig d’una biblioteca en què els llibres i la paraula són
els protagonistes. Espectacle en clau d’humor.
Dia: divendres 20 d’abril
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 20 h
Públic: adult
Organitza: Àrea de Cultura i Festes
Contacte: tel. 972 24 91 91

DIADA DE SANT JORDI
El dia 23 d’abril, celebrarem la diada de Sant Jordi amb l’acostumat
muntatge de parades de diferents entitats al pg. Ciutat de Girona i
altres activitats arreu del municipi.
Dia: dilluns 23 d’abril
Activitats, llocs i hores:
- Parades de llibres i flors al pg. ciutat de Girona, de 9 a 20 h
Organitza: Àrea de Cultura
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- Dictat popular de l’ autor Manuel de Pedrolo, davant la Factoria Cultural Coma Cros, a les 11 h
Organitza: Oficina de Català del Consorci per a la Normalització
Lingüística - CPNL
- Lectura de textos de Mercè Rodoreda davant la Factoria Cultural
Coma Cros, de 12 a 14 h i de 16 a 18 h
Organitza: Biblioteca Iu Bohigas
- Tallers de Sant Jordi per a joves a partir de 12 anys, a La Fàbrica Jove
de 16.30 a 19.30 h
Organitza: Àrea de Joventut
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Contacte: Tel. 972 24 91 91

ESPORTS
SETMANA DE L’ACTIVITAT
FÍSICA I LA SALUT (SAFIS)
Celebra amb nosaltres la Setmana de l’Activitat Física i la Salut 2018 i
participa a totes les activitats organitzades per l’Ajuntament de Salt!
T’hi esperem! T’ho perdràs? Consulta TOT el programa a www.salt.cat
Dia: del dilluns 9 al dissabte 14 d’abril
Lloc i hora: diferents llocs del municipi amb horaris programats
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Salut i Àrea d’Esports
Contacte: tel. 972 24 91 91

CIRCUIT SALUDABLE
Per celebrar la Setmana de l’Activitat Física i la Salut 2018 des del
“Juguem? Als patis i a les places” us convidem a participar al Circuit
Saludable, serà divertidíssim! Vine a saltar, córrer, fer punteria, caminar amb els ulls tapats i molts reptes més per aconseguir arribar al
final del circuit! T’hi esperem! T’ho perdràs?
Dia: dimarts 10 d’abril

TORNEIG DE VOLEI MIXT
Per celebrar la Setmana de l’Activitat Física i la Salut 2018. Us animem a participar!
Dia: divendres 13 d’abril
Lloc i hora: Espai Som Salt i pati de La Farga, de 17 a 19.30 h
Públic: Infants i joves de 8 a 20 anys. (3 categories)
Preu: gratuït
Organitza: Fundación Atenea amb Juguem? Als patis i a les places,
Fàbrica Jove, Casal dels Infants i Cau de Can Tona
Contacte: allenas@fundacionatenea.org · alba.figueras@salt.cat

3a FASE DE LA LLIGA CATALANA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
1.000 gimnastes de tot Catalunya de nivell escolar i totes les edats,
faran la tercera fase de la lliga. No t’ho pots perdre!!
Dies:
dissabte 14 i diumenge 15 d’abril · Edat Escolar

dissabte 21 i diumenge 22 d’abril · Gimnàstica Artística Femenina
dissabte 28 i diumenge 29 d’abril · Via Olímpica
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, dissabtes de 9 a 21 h i diumenges de 9 a 18 h
Públic: Per a tots els públics
Preu: 7 €/entrada
Organitza: Salt Gimnàstic Club, Federació Catalana de Gimnàstica
Contacte: tel. 972 23 32 39 · Montse Hugas
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Lloc i hora: Plaça del Mercat i Plaça Catalunya, de 17 a 19.30 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Fundación Atenea. Juguem? Als patis i a les places
Contacte: allenas@fundacionatenea.org · alba.figueras@salt.cat
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ARTS
ESCÈNIQUES I
DANSA
SESSIÓ ECSTATIC DANCE
Un espai de dansa totalment lliure... deixa’t portar per la música!
Dia: diumenge 29 d’abril
Inscripcions: del dimarts 3 al dilluns 23 d’abril
Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral, c/ Pau Casals 2-4, de 18
a 21 h
Públic: adults
Preu: 10 €
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat
Tel. 972 24 29 99
WhatsApp: 629 30 21 94 Instagram: nouespiraldansa
Facebook: Nou Espiral

FORMACIÓ
FOTOGRAFIA III
Curs per a joves amb domini de la càmera fotogràfica que vulguin
desenvolupar els aspectes creatius de la fotografia. Durant el curs es
treballaran diferents blocs per aprendre a fer retrats en exteriors, fotografia lifestyle, fotografia macro i fotografia nocturna entre d’altres.
T’ensenyarem a crear una realitat diferent, a educar la teva mirada per
explicar les teves històries amb el llenguatge de la imatge. Aprendràs
a crear una realitat paral·lela!
Dia: tots els dissabtes del 7 d’abril al 12 de maig
Lloc i hora: a l’ERAM de 9.30 a 13 h
Públic: de 12 a 17 anys
Preu: 90 €
Organitza: ERAM Zeta
Contacte: info@eramzeta.com

VIP DONA
Espai on, a través de diferents activitats corporals, treballarem aspectes relacionats amb el cos, l’autoestima i la sexualitat de les dones.
Dies: dilluns 9 d’abril
Preu: gratuït (amb inscripció prèvia)

BUSQUEM FEINA PER L’ESTIU
Vols conèixer recursos per trobar feina? Com ha de ser un currículum?
Com hem d’actuar en una entrevista? Ens donaran eines per facilitar
la feina de trobar feina.
Dia: dimecres 18 d’abril
Lloc i hora: Estació Jove a les 18 h
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt, pg. Països Catalans s/n
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

TALLER DE PLANTES
AROMÀTIQUES
La Casa de Cultura Les Bernardes organitza un curset de plantes aromàtiques, on s’ensenyaran a fer olis vegetals, cremes, esperits, mascaretes, sabons, etc.
Dies: tots els dijous del 19 d’abril al 24 de maig
Lloc i hora: Casa de Cultura Les Bernardes, de 18 a 20 h
Públic: per a tots els públics

Preu: 60 €
Organitza: Casa de Cultura Les Bernardes de Salt
Contacte: tel. 972 23 46 95
Dades d’interès: places limitades
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Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt, pg. Països Catalans s/n
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

MAIG

PARLA AMB LA BOCA PLENA
Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre joves.
Desenvoluparem les tertúlies a partir d’un tema triat entre tots. I tot
això ho acompanyem d’un petit berenar.
Dies: divendres 11 de maig
Lloc i hora: Estació Jove de Salt, a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt, pg. Països Catalans s/n
www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07

BOTIGA AL CARRER
Les botigues surten al carrer! Vine a passejar i aprofita els súper preus!
Dia: dissabte 5 de maig
Lloc i hora: al carrer Major de Salt de 9 a 20 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Associació de Comerciants del Veïnat de Salt
Contacte: comerciants.veinatdesalt@gmail.com

En homenatge a tots els treballadors i treballadores de les fàbriques
tèxtils saltenques, l’Ajuntament de Salt junt amb l’Associació de veïns del Veïnat organitzen la Fira Tèxtil de Salt. L’objectiu de la fira és
reviure la importància que aquest sector industrial va tenir al poble
durant 150 anys.
Alhora, la Fira Tèxtil també serveix per donar a conèixer les noves generacions que treballen en el tèxtil de manera artesana a la nostra
població actual, on tenen l’oportunitat d’exposar i vendre els seus
dissenys i productes. No et perdis la desfilada Veïnat Fashion Show.
Dia: dissabte 12 de maig
Lloc i hora: pg. Ciutat de Girona, de 10 a 20 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Salt
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat · tel. 972 24 91 91
www.salt.cat
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6a FIRA TÈXTIL AL VEÏNAT DE
SALT

MAIG 12

FIRA TÈXTIL

1a CURSA D’ORIENTACIÓ
Dins la 6a edició de la Fira Tèxtil de Salt, aquest any podreu disfrutar de la 1a cursa d’orientació, una proposta coordinada per Aligots,
Club Esportiu de Curses d’Orientació, que han preparat un recorregut
que ens permetrà tant la descoberta del territori natural de Salt com
reviure alguns dels escenaris del passat tèxtil més emblemàtic de la
nostra vila. Aquesta cursa, oberta a tothom, és una bona oportunitat
per gaudir de la natura amb la família i els amics i iniciar-se en la
pràctica de les curses d’orientació.
Dia: dissabte 12 de maig
Més informació: www.salt.cat

2a FERIA DE ABRIL AL BARRI
CENTRE
Arriba la Feria de Abril del Barri Centre de Salt amb vermut, concerts,
actuacions i moltes més sorpreses! I per acabar sopar popular!
Dia: dissabte 19 de maig
Lloc i hora: vermut i actuacions a la plaça de l’Amistat de les 12 h
del migdia a les 2 h
Públic: per a tots els públics
Organitza: l’Associació Cultural Zona Olé amb la col·laboració del Bar
Taperia el Raïm del carrer Doctor Ferran,12 i l’Associació del Barri Centre

Més informació: pg. Països Catalans 137, Local A o Bar Raïm
Dades d’interès: el sopar popular consta de Fideuà + botifarra
amb patates + mus de xocolata o llimona.
Preu: 17 € (beguda no inclosa)
Reserva el teu tiquet abans del 12 de Maig a la Mónica Avilés.
Tel. 699 58 45 56 i sinó també hi trobareu servei de bar i menjar

ANGLÈS
CURS D’ESTIU D’ANGLÈS
Cursos intensius d’anglès, repàs i preparació per als exàmens de Cambridge.
Període d’inscripcions: a partir del dimarts 1 de maig
Dia: del dilluns 25 de juny al dimarts 31 de juliol
Lloc i hora: AngloSchool · c/ Manuel de Falla, 30 de 9 a 13 h i de
16 a 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: des de 75 €
Organitza: AngloSchool

MAD SCIENTIST
Taller de ciència en anglès. Un científic una mica esbojarrat ensenyarà alguns experiments divertits als assistents, que passaran una molt

STORYTIME PER A NADONS
Conte teatralitzat en anglès per a nadons. La mainada podrà viure una
nova aventura d’en Mousy i la Linda i passarà una molt bona estona
entre cançons i històries divertides.
Dia: dissabte 12 de maig
Lloc i hora: Biblioteca Pública Iu Bohigas, a les 11 h
Públic: nens i nenes de 0 a 4 anys
Preu: gratuït
Organitza: Kids&Us Salt i Bliblioteca Iu Bohigas
Contacte: salt@kidsandus.es · tel. 872 02 51 67

CULTURA
KARLOS SELECTAH
Farem un repàs històric de la música jamaicana.
Dia: dimarts 22 i 29 de maig
Inscripcions: del dijous 3 al divendres 11 de maig
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Públic: joves de 15 a 18 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 24 65 76
c/Manuel de Falla, 26

ARTS
ESCÈNIQUES I
DANSA
TASTET DE TEATRE
Creus que tens més d’una personalitat? T’agrada fer riure a la gent?
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bona estona. Un taller on ciència, anglès i diversió estan assegurats!
Dia: dissabte 5 de maig
Inscripcions: presencials o per correu electrònic
Lloc i hora: Kids&Us Salt · c/ Francesc Macià, 6, a les 11 h
Públic: nens i nenes de 5 a 10 anys
Preu: 10 € (alumnes), 12 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt
Contacte: salt@kidsandus.es · tel. 872 02 51 67

MAIG 14

Així segur que t’agrada el teatre! Et convidem a participar del tastet
de teatre de La Fàbrica Jove.
Dia: dilluns 7, 14, 21 i 28 de maig
Inscripcions: del dimecres 25 d’abril al dijous 3 de maig
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Públic: joves de 12 a 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 246 576
c/ Manuel de Falla, 26

FORMACIÓ
VIP DONA
Espai on, a través de diferents activitats corporals, treballarem aspectes relacionats amb el cos, l’autoestima i la sexualitat de les dones.
Dies: dilluns 14 de maig
Preu: gratuït (amb inscripció prèvia)
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

PRIMERS AUXILIS PER
INFANTS I NADONS
Els infants són per naturalesa inquiets, enèrgics i estan plens de curiositat per descobrir el món que els envolta. Per això, és normal que
es puguin veure immersos en situacions de perill i fer-se cops, ferides
o cremades. En algunes ocasions, aquestes lesions poden requerir
d’una intervenció immediata o d’ajuda per a la seva curació. Per
aquesta raó, és molt important per a les famílies i cuidadors tinguin
coneixements i habilitats que s’ensenyaran en aquest curs.
Dia: dissabte 12 i 19 de maig
Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07
Lloc i hora: Satèl·lit Jove de 10 a 14 h
Preu: 16 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
www.saltjove.cat

INICIACIÓ AL MINDFULNESS
La vida és un aprenentatge constant. L’objectiu d’aquest curs és iniciar-vos en el Mindfulness, per a que ho pugueu integrar en el vostre
dia a dia.
Dia: a concretar, dos dies a la setmana del mes de maig
Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n) o

ESPORTS
FREESTYLE FUTBOL
Demostra les habilitats futbolístiques que tens! T’ensenyarem alguns
trucs per defensar-te i mantenir la pilota als teus peus
Dies: dijous 3, 10 i 17 de maig
Inscripcions: del dilluns 16 al divendres 27 d’abril
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 246 576
c/ Manuel de Falla, 26

FINAL DE CATALUNYA DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
FEMENINA · EDAT ESCOLAR
Vine a veure les 500 gimnastes que competeixen a la Final de Catalunya!
Dies:
dissabte 5 i diumenge 6 de maig · Edat Escolar
dissabte 12 i diumenge 13 de maig · Lliga Base i Via olímpica
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt, dissabtes de 9 a 21 h i diumenges de 9 a 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 7 €/entrada
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: tel. 972 23 32 39

IX CAMINADA PER LES HORTES
I LES DEVESES DE SALT
Caminada de 9 km amb l’esmorzar inclòs i una xerrada al final.
Dia: diumenge 13 de maig
Lloc i hora: Parc Monar, a les 8.30 h
Públic: per a tots els públics
Preus: adults 5 € i menors 3 €
Organitza: Càritas Salt Agrupació de Parròquies

MAIG 15

www.saltjove.cat · tel. 972 40 50 07
Lloc i hora: Estació Jove, a les 18 h
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
www.saltjove.cat

JUNY

TASTET DE DIBUIX
Si t’agrada el dibuix i creus que pots millorar la teva tècnica, t’oferim
un tastet de dibuix.
Dies: dilluns 4, 11 i 18 de juny
Inscripcions: del dimecres 18 al diumenge 25 d’abril
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de 18 a 19 h
Públic: joves de 12 a 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 246 576
c/ Manuel de Falla, 26

PARLA AMB LA BOCA PLENA
Espai de trobada i sobretot de conversa de temes d’interès entre joves.
Desenvoluparem les tertúlies a partir d’un tema triat entre tots. I tot
això ho acompanyem d’un petit berenar.
Dia: divendres 8 de juny
Lloc i hora: Estació Jove de Salt, a les 18 h
Públic: a partir de 14 anys
Preu: gratuït

PRIMERA ROMERIA DE SALT
Primera «Romería» de Salt! Itinerari caminant i fent parades per ballar i cantar acompanyats de carros i cavalls.
Dia: diumenge 10 de Juny
Itinerari:
10.00 h Sortida de l’ Església parroquial de Sant Cugat, passant per
Plaça de la Vila, carrer Isaac Albéniz, creuant el carrer Major, passeig
d’Olot, Doctor Ferran i plaça de la Maçana.
10.30 h Parada amb música i balls típics a la plaça la Maçana.
Continuació de l’itinerari pel carrer Francesc Macià, carrer Major i carrer Enric Granados.
12 h Parada per fer la missa Rociera amb el Coro Rociero Duendes del
Camino a la Parròquia Sant Jaume. Continuació de l’itinerari per el
carrer Enric Granados, Sant Dionis i arribada al Parc Monar.
13 h Acampada al Parc Monar amb pícnic, música per ballar i actuacions a càrrec dels grups de Zona Olé
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Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Contacte: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

JUNY 18

Públic: per a tots els públics
Organitza: Associació Cultural Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés · tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: pg. Països Catalans, 137 Local A

FIFA NOCTURN
Demostra les teves habilitats amb la PlayStation i el futbol en aquesta
activitat individual
Dia: divendres 15 de juny
Inscripcions: prèvies fins el divendres 8 de juny
Lloc i hora: Fàbrica Jove, a les 20 h
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 246 576 · c/Manuel
de Falla, 26
Dades d’interès: hauràs de portar el comandament de casa

FESTA JOVE LIMBO
La festa Limbo està organitzada per joves i dirigida a persones a partir
de 14 anys. Actuacions, dj’s i balls que serveixen de trampolí als nois i
noies que volen mostrar les seves habilitats artístiques.
Dia: dijous 21 juny
Lloc i hora: La Mirona, de les 18 a 22 h

Públic: joves a partir de 14 anys
Preu: gratuït
Organitza: La Fàbrica Jove
Contacte: fabricajove@saltjove.cat · tel. 972 24 65 76.
c/Manuel de Falla, 26

CULTURA
LICEU A LA FRESCA
Vine a gaudir de l’Òpera del Gran Liceu amb la representació en directe de Manon Lescaut!!
Dia: dissabte 16 de juny
Lloc i hora: plaça Sant Jaume, a les 22 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Promoció de la Ciutat
Contacte: promociodelaciutat@salt.cat

JUNÍADA
Festa de Fi de curs de l’AulaTradi, amb concert de música tradicional
i ball folk, en el marc de la Festa de Sant Antoni del Veïnat de Salt

ARTS
ESCÈNIQUES I
DANSA
TALLERS DE FINAL DE CURS
DE L’ESCOLA de DANSA NOU
ESPIRAL
Vine a gaudir del gran espectacle de dansa de final de curs de Nou
Espiral, a càrrec dels seus alumnes
Dia: dissabte 16 de juny (adults)
diumenge 17 de juny (nens i joves)

Lloc i hora: Teatre de Salt, a les 21 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 3 €/entrada
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral · c/ Pau Casals, 2-4
Contacte: info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat
Tel. 972 24 29 99
WhatsApp: 629 30 21 94 Instagram: nouespiraldansa
Facebook: Nou Espiral
Dades d’interès: les entrades es venen exclusivament a l’Escola
de Dansa Nou Espiral
Del dilluns 4 al divendres 15 juny (per l’espectacle del dissabte 16)
Del dilluns 11 al divendres 15 de juny (per l’espectacle del dia 17 de
juny)

JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA de DANSA
NOU ESPIRAL
T’agrada ballar? L’Escola de Dansa Nou Espiral obre les seves portes
perquè tothom vingui a provar una classe de dansa i pugui conèixer la
nostra escola...diferents estils i nivells. Vine, segur que trobes la teva
activitat!
Dia: del dilluns 18 al divendres 22 de juny
Inscripcions: del dimarts 3 d’abril al dijous 31 de maig

JUNY 19

Dia: dissabte 16 de juny
Lloc i hora: Plaça de la Coma Cros, a les 19.30 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: AulaTradi i Associació de Veïns del Veïnat de Salt
Contacte: aulatradi@gmail.com · tel. 606 34 69 40
Dades d’interès: sopar popular previst

JUNY 20

Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral · c/ Pau Casals 2-4
Diferents horaris, segons les activitats
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral
Contacte: info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat
Tel. 972 24 29 99
WhatsApp: 629 30 21 94 Instagram: nouespiraldansa
Facebook: Nou Espiral
Dades d’interès: imprescindible fer inscripció prèvia.
Places limitades.

FORMACIÓ
EDUCACIÓ DE LA VEU
Taller per projectar, modular la veu i no realitzar esforços innecessaris
amb les cordes vocals.
Dia: dijous 7 de juny
Lloc i hora: Satèl·lit Jove, a les 19 h
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt

Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

VIP DONA
Espai on a través de diferents activitats corporals, treballarem aspectes relacionats amb el cos, l’autoestima i la sexualitat de les dones.
Dia: dilluns 11 de juny
Preu: gratuït (amb inscripció prèvia)
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

MECÀNICA BÀSICA DE
VEHICLES
Saps canviar una roda, revisar el nivell de l’oli o fer les pinces de la
bateria? Tarda temàtica per solucionar una emergència amb el cotxe.
Dia: dilluns 11 de juny
Lloc i hora: Estació Jove, a les 18 h
Preu: gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt
Inscripcions: Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans s/n)
Tel. 972 40 50 07 · www.saltjove.cat

Veritats i mentides sobre els seus efectes !
Dia: dijous 14 de juny
Lloc i hora: Farmàcia Ordis, pg. Països Catalans, 65, de les 16 a les
17 h
Públic: per a tots els públics
Preu: gratuït
Organitza: Farmàcia Ordis
Contacte: info@farmaciaordis@gmail.com
Dades d’interès: places limitades, reserva al tel. 972 23 77 04

ESPORTS
3a FASE DE LA LLIGA CATALANA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
500 gimnastes de tot Catalunya, de tots nivells i totes les edats, faran
la tercera fase de la lliga.
Dia: dissabte 2 de juny
Lloc i hora: Gimnàs Municipal de Salt
Públic: per a tots els públics
Preu: 7 €/entrada
Organitza: Salt Gimnàstic Club
Contacte: tel. 972 23 32 39 · Montse Hugas
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QUAN PUC PRENDRE
OMEPRAZOL?

PRO
GRAMA
CIONS

Consulta tota la programació al web: www.teatredesalt.net

VENDA D’ENTRADES
VENDA ANTICIPADA:
- Al web www.teatredesalt.net
- A la llibreria 22 ( c/ Hortes, 22, de Girona, en horaris d’obertura de
l’establiment)
- Per telèfon al 972 40 20 04 ( Teatre de Salt), de dilluns a divendres
(laborables) de 10 a 14 h
VENDA EL MATEIX DIA DE LA FUNCIÓ:
A la taquilla del Teatre de Salt des d’una hora abans de la funció, si
queden entrades disponibles.
Consulteu la disponibilitat al web, on les podeu comprar fins l’hora
de la funció.

DINAMITA LA SARSUELA
LE CROUPIER · Mont Plans
A Dinamita la Sarsuela, Le Croupier segueix la fórmula del teatre musical que va iniciar amb l’aplaudit Esperança Dinamita. Amb aquesta
aposta, Le Croupier ens endinsa a la riquesa de la Sarsuela Catalana i
ho fa, de nou, molt ben acompanyat de músics i actors.
Dia: Dissabte 7 d’abril, a les 21 h
Preu: 20 i 16 €
Dades d’interès: Direcció: Mont Plans · Música: Le Croupier ·
Carles Cors, Faló Garcia, Xevi Quiño, David Benítez, Toni Huertas, Josep
Picot i Raúl Sánchez · Intèrprets: Aina Sánchez, Oriol Genís i Mont
Plans

MOMO
Versió lliure del llibre de Michael Ende
A la Momo li encanta rebre visites i escoltar contes. Viu amb els seus
amics Gigi i Beppo en un antic jardí botànic on sembla que el temps
s’hagi aturat. Deixaran anar la seva imaginació per compartir increïbles històries de fades i, plegats, faran front a una amenaça: les
presses.
Un muntatge per a tots els públics que reivindica la qualitat del temps
personal i denuncia el consum insaciable de la societat moderna.

TEATRE 23

TEATRE DE
SALT

TEATRE 24

Dia: Diumenge 15 d’abril, a les 11 h i a les 13 h
Taller per a nenes i nens a les 12 h, a càrrec de La Colla
Públic: a partir de 9 anys
Preu: 8 €
Dades d’interès: Autor: Michael Ende · Dramatúrgia i Direcció:
Jordi Arbués · Intèrprets: Anna Roca, Jordi Gilabert i Marta Rius

EL COMTE ARNAU
Luís Soler · Josep Maria de Sagarra
Lluís Soler, un dels actors imprescindibles als escenaris del país, interpreta El Comte Arnau, el popular poema d’un dels grans de la literatura catalana, Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que
s’estrenà fa més d’una dècada al Festival Grec.
En aquesta contundent i sòbria escenificació s’han reduït els 10000
versos originals a 1500, i segons l’autor, sense perdre-hi la substància dramàtica del poema i alhora, aconseguint que l’espectador sigui
capaç de descobrir la força de la llengua i viure-la com una eina que
ens fa humans.
Dia: Dissabte 21 d’abril, a les 21 h
*Activitats postfunció: col·loqui amb Lluís Soler
Organitza: el Club de la Ciutat Invisible
Públic: per a tots els públics
Preu: 20 i 16 €

Dades d’interès: Autor: Josep Maria de Segarra · Direcció i espai
escènic: Antonio Calvo · Intèrpret: Lluís Soler · Il·luminació: Kiko
Planas

LES NOIES DE MOSSBANK
ROAD
Sílvia Munt · Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat
Les noies de Mossbank Road (Di and Viv and Rose) va tenir un enorme èxit de públic i de crítica a Londres, just després de la seva estrena.
Ara, aquesta reflexiva radiografia de les relacions humanes arriba als
escenaris catalans sota la direcció de la cèlebre Sílvia Munt i un repartiment exclusivament femení amb tres grans actrius: Clara Segura,
Marta Marco i Cristina Genebat. Una enginyosa tragicomèdia que
tracta amb humor l’amistat, l’amor, la solitud i allò de la vida que
resulta inevitable.
Dia: Dimecres 2 de maig i dijous 3 de maig, a les 21 h
*Activitats postfunció: col·loqui amb les actrius Clara Segura, Marta
Marco i Cristina Genebat
Organitza: El Club de la Ciutat invisible
Preu: 28 i 18 €
Dades d’interès: Autora: Amelia Bullmore · Direcció: Sílvia Munt
· Traducció: Roser Batalla · Intèrprets: Cristina Genebat, Marta
Marco i Clara Segura · Producció: Bitò i La Villarroel

LA SIRENETA

A partir de l’obra de William Shakespeare
L’argentí Gabriel Chamé, està considerat un mestre del clown. En
aquest muntatge adapta i dirigeix una austera i irreverent versió de
la clàssica tragèdia de William Shakespeare, interpretada per quatre
especialistes en el teatre físic i burlesc: Matias Bassi, Elvira Goméz,
Gabriel Beck i Martín López. La sorprenent escenografia d’aquest Othelo exposa al públic la intimitat dels personatges: els seus secrets,
pors , mentides i enveges. Un espectacle guanyador de tres premis
Teatros del Mundo 2013 per la millor adaptació, el millor actor (Martín López) i la millor direcció.
Dia: Dissabte 11 de maig, a les 21 h
*Espectacle en castellà
Públic: per a tots els públics
Preu: 24 i 14 €
Dades d’interès: Autor: William Shakespeare · Direcció: Gabriel
Chamé Buendía · Adaptació: Gabriel Chamé Buendía · Intèrprets:
Matias Bassi, Elvira Goméz, Gabriel Beck i Martín
Organitza: Teatre de Salt
Contacte: info@teatredesalt.net

Coral Rossinyol i Alimara
Més de 75 cantants i actors de la Coral Rossinyol i Alimara ens porten a un viatge submarí amb sirenes, bruixes, mariners i un príncep
enamorat. Aquest grup infantil i juvenil especialitzat en cançons de
musicals, combina cant i teatre des de 1998, un tret característic i
definitori de la coral que cada any visita el Teatre de Salt.
Dies: Dissabte 19 i diumenge 20 de maig, a les 18 h
Dissabte 26 i diumenge 27 de maig, a les 18 h
Públic: per a tots els públics
Preu: 7 € (comprar les entrades a la Coral Rossinyol
Organitza: Coral Rossinyol Alimara
Contacte: corossinyolialimara@gmail.com
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OTHELO
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LA MIRONA
STRENES · XAVI SERRIÀ +
AUXILI

STRENES · TXARANGO
Divendres 13 d’abril a les 22 h
Anticipada 12 € Taquilla 15 €
*obertura de portes a les 21 h

Divendres 6 d’abril a les 23 h
- Anticipada 12 €
*obertura de portes a les 22.30 h

CURTCIRCUIT · ITACABAND +
ARTISTA CONVIDAT

DESCOBREIX A QUEEN AMB
MOMO · XICS’N’ROLL

Dissabte 28 d’abril a les 22.30 h
Anticipada 8 € Taquilla 10 €
*obertura de portes a les 21.30 h

Diumenge 8 d’abril a les 12 h
- Fins a 3 anys: gratuït
- De 3 a 18 anys: Anticipada 8 € Taquilla 10 €
- Majors de 8 anys: Anticipada 10 € Taquilla 12 €
- Pack familiar (2 adults + 2 nens): Anticipada 25 € Taquilla 30 €

LA ORQUESTA MONDRAGÓN
· AQUELLS MERAVELLOSOS
80’S

TRIBUT A QUEEN amb MOMO
· AQUELLS MERAVELLOSOS
80’S
Diumenge 8 d’abril a les 18 h + sessió DJ fins a les 24 h
Anticipada 10 € Taquilla 12 €

Divendres 4 de maig a les 23 h + sessió DJ
Anticipada 15 € Taquilla 18 €

ELISMA • MAMÁ LADILLA
Divendres 11 de maig a les 22 h
Anticipada 12 € Taquilla 15 €

Dissabte 12 de maig a les 22 h
Anticipada 15 € Taquilla 18 € VIP 50 €
*obertura de portes ales 21 h

DESCOBREIX A U2 AMB
PLEASE U2 · XICS’N’ROLL
Diumenge 13 de maig a les 12 h
- Fins a 3 anys: gratuït
- De 3 a 18 anys: Anticipada 8 € Taquilla 10 €
- Majors de 8 anys: Anticipada 10 € Taquilla 12 €
- Pack familiar (2 adults + 2 nens): Anticipada 25 € Taquilla 30 €

AMICS DE LES ARTS · SR. OCA
Divendres 18 de maig a les 22.30 h
Anticipada 18 € Taquilla 22 €
*obertura de portes a les 22 h

LOS BENITO · RON DE KAÑA
Dissabte 2 de juny a les 22 h
Anticipada 12 € Taquilla 16 €
*obertura de portes a les 21.30 h

MARKY RAMONE · FESTIVAL
IN-SOMNI
Divendres 8 de juny a les 23 h
Anticipada 18 € Taquilla 22 €
* Altres artistes per confirmar

ZOO - GOULAMAS’K - FESTIVAL IN-SOMNI
Dissabte 9 de juny a les 22 h
Anticipada 18 € Taquilla 20 €
*obertura de portes a les 21.30 h

RICHARD BONA
Dissabte 16 de juny a les 21.30 h
Anticipada 36 € Taquilla 42 €
*obertura de portes a les 20.30 h
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SFDK

DURANT
TOT
L’ANY
ACTIVITATS GRATUÏTES

RACÓ DE LA LUDOTECA

És un servei centrat en l’educació en el lleure que utilitza el treball per
projectes amb l’objectiu de realitzar l’acció educativa. Funciona per
grups d’edat i cada grup duu a terme un projecte concret.

GRUP FAB1:
Joves nascuts l’any 2003, 2004 i 2005
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h

És el racó dels jocs de taula com cartes, parxís, escacs, Uno i altres jocs
de taula moderns, i també de la Wii i PlayStation.
RACÓ DELS ORDINADORS

És un racó on hi ha 6 ordinadors. Són de consum lliure dels joves
d’acord amb els criteris establerts. S’utilitzen per consultar correu,
connectar a les xarxes socials, realitzar algun treball.
RACÓ TAULA DE PING-PONG I BILLAR

GRUP FAB2:

És un racó on hi ha una taula de ping-pong i un billar. Espai molt
dinàmic, i autogestionat. A més del treball per projectes també
realitzem cursos i tallers puntuals en els que et pots inscriure independentment del dia del teu grup d’edat.

Joves nascuts l’any 2002 · 1999
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20h

ASSEMBLEES LIMBO

Projecte Habilitats per la vida

Projecte Descobreix

DIVENDRES:
Espai obert a joves de 12 a 18 anys. Es programen activitats obertes i
és el dia per treballar amb els dos grups d’edat.

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 fernos les teves propostes. Entre tots farem que siguin les més divertides
i participatives de Salt!
Data i horari: dimarts a les 18 h
Preu: gratuït
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A LA FÀBRICA JOVE TAMBÉ
DISPOSEM DE:
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ESPAI ESTUDI
L’espai estudi és un servei de reforç escolar per a joves que estiguin
cursant ESO, 1r o 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig.
Els seus participants venen derivats des dels diferents centres de
secundària del municipi.
Preu: gratuït

HORTJOVE
Projecte d’hort autogestionat pels joves de la Fàbrica Jove amb
l’acompanyament dels educadors.
Data i horari: dijous a les 16 h		
Preu: gratuït

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...).
Públic i edat: joves de 12 a 30 anys

Dates i horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Contacte: www.saltjove.cat i info@saltjove.cat

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...
Públic: joves de 12 a 30 anys
Dates i horari: de dilluns a divendres de 16 a 19 h
Contacte: www.saltjove.cat i info@saltjove.cat

SERVEI DE LLEVADORA
Et preguntes quin mètode anticonceptiu és el més adequat per a la
teva edat? Què és i on pots aconseguir la pastilla del dia després? Et
falta informació sobre les malalties de transmissió sexual?
· Assessorament individualitzat o en parella de mètodes anticonceptius,
malalties de transmissió sexual, primeres relacions, canvis en el desenvolupament dels adolescents...
· Informació i assessorament en el cas d’embarassos no desitjats.
· Informació sobre programes de salut ginecològica en adolescents
(programa cribatge de càncer de cèrvix o de coll d’úter).
· Atenció gratuïta i anònima que compta amb el suport de l’Hospital
Santa Caterina.

PROGRAMA INTEGRAL
Programa de garantia juvenil adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que
no estudiïn ni treballin i que 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.
Públic i edat: joves participants d’entre 18 i 29 anys
Contacte: alexia.cuyas@salt.cat o presencialment a l’Estació Jove de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h

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.
Públic i edat: joves a partir de 16 anys
Dates i horari: els dimarts de 16 a 19 h i els divendres de 9 a 14 h
Contacte: saltjove.cat · garantiajuvenil@girones.cat

XAT (XARXA D’ACCÉS AL TREBALL)
- Orientació laboral: necessites ajuda a l’hora de buscar feina? Et donarem eines!
- Espai de recerca activa de feina (ERAF): espai obert d’ordinadors i
cartellera d’ofertes laborals. Tindràs un suport per a la recerca activa
de feina per Internet.
Públic i edat: joves entre 16 i 25 anys
Lloc: Satèl·lit Jove de Salt
Horari: de dilluns a dimecres de 9 a 14 h
*Per accedir a tots aquests serveis cal inscripció prèvia.

LABMUSIC SALT
Tens un grup de música i t’agradaria gravar en un estudi professional?
Neix LabMusic Salt, et donarà l’oportunitat de gravar un cd en un estudi professional. Consulta les bases a www.saltjove.cat i fes la teva
candidatura. (Pendent d’aprovació)
Inscripcions: Estació Jove de Salt (passeig Països Catalans, s/n)
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També pots fer les teves consultes a través del c/e: salut@saltjove.cat,
al telèfon 972 40 50 07 o al facebook Estació Jove Salt
Públic i edat: joves a partir de 14 anys
Dates i horari: cada dilluns de 18 a 20 h
Contacte i cita prèvia: www.saltjove.cat

ALTRES
ACTI
VITATS
DURANT TOT L’ANY

CLASSES DE MANTENIMENT

El ioga és una ciència mil·lenària nascuda arrel de la pregunta que es
fa tot ésser humà: Què puc fer per millorar i per sentir-me millor? En
una sessió de ioga escalfem el cos, donem temps d’aprofundir en estar presents, flexibilitzem amb postures i respirem amb consciència.
Sempre observem. És aquest “observar sense jutjar” el que va permetent canvis físics, psíquics i emocionals en tot el que vivim.
Dies: tots els dimarts lectius de l’any
Inscripcions: a través del c/e cami@camideioga.eu o trucant al
tel. 636 60 90 32
Lloc i hora: a l’Ateneu Coma Cros, de 19.15 a 20.30 h i de 20.35 a
21.50 h
Públic: per majors de 18 anys
Preu: 28 €/mes (una classe de prova gratuïta)
Organitza: Amics del Tai-txi Chuan de Salt
Contacte: Mercè Ribera
Dades d’interès: www.camideioga.eu

Classes de manteniment, posa’t en forma!
Dia i hora: Dimarts i Dijous de 9.10 a 10 h
Dilluns i Dimarts de 19.10 a 20 h
Lloc: Associació Cultural Zona Olé · pg. Països Catalans 137 Local A
Públic: per a tots els públics
Preu: 25 €/mes · 2 dies a la setmana
Organitza: Associació Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés · tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: cal portar roba còmoda i unes bambes. Pots
combinar els dies i les hores com et vagi bé, ideal per la feina amb
canvi de torns

CURS DE CASTANYOLES
Curs de castanyoles per a principiants
Dia i hora: dimecres, de 19 a 20 h
Lloc: Associació Cultural Zona Olé · pg. Països Catalans, 137, local A
Públic: a partir de 12 anys
Preu: 25 €/mes
Organitza: Associació Cultural Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés · tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: cal portar roba còmoda i castanyoles
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CLASSES DE IOGA
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CURS DE SEVILLANES
Curs intensiu de sevillanes per a principiants
Dia i hora: dimecres de 18 a 19 h
(estem oberts a poder ampliar horari)
Lloc: Associació Cultural Zona Olé · pg. Països Catalans, 137 Local A
Públic: per a tots els públics
Preu: 25 €/mes
Organitza: Associació Cultural Zona Olé
Contacte: Mónica Avilés · tel. 699 58 45 56
Dades d’interès: Cal portar roba còmoda i unes sabates amb una
mica de taló

AGRAÏ
MENTS
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AGRAÏMENTS
Amics del Tai-txi Chuan de Salt
AngloSchool Salt
Àrea de Cultura i Festes
Àrea de Joventut de Salt
Àrea de Salut
Àrea d’Esports
Associació Cultural Algarabia
Associació Cultural Zona Olé
Associació de Comerciants del Veïnat de Salt
Associació de Veïns del Barri dels Escriptors
Associació de Veïns del Veïnat
Aula Tradi
Biblioteca Iu Bohigas
Caritas Salt
Casal dels infants
Cau de Can Tona
Centre Comercial Espai Gironès

Consorci per la Normalització Lingüística
ERAM Zeta
Escola de Dansa Nou Espiral
Estació Jove
Fàbrica Jove
Farmàcia Ordis
Federació Catalana de Gimnàstica
Fundació Atenea
Juguem?
Kids&Us
La Mirona
Les Bernardes de Salt
Marrecs de Salt
Salt Gimnàstic Club
Teatre de Salt

Les dades que conté aquesta guia són informatives. L’ Ajuntament de Salt no es fa responsable de les activitats
que no són d’organització municipal.

Salt es viu, viuSalt.cat

www.viuSalt.cat

