
	
	

	 	 																					 	

 
Nota de premsa 

 
L’Ajuntament de Salt , L'Obra Social ”la Caixa” i el Casal dels Infants 

desenvolupen el Projecte ICI a Salt 
 

Més de 1500 de persones gaudeixen de les 
activitats programades en el  

Salt Obert per Vacances  
 

Ø El cinema a la fresca, la zumba, la cercavila amb percussió i el vespre 
de flamenc i sevillanes han estat les activitats més concorregudes  
 

Ø L’organització de les activitats s’ha fet gràcies a la implicació de cinc 
associacions de veïns i veïnes dels diferents barris, la col·laboració de 
10 entitats culturals, esportives i de lleure, i el suport de la “Fundación 
Atenea”  
 

Ø La iniciativa forma part de la programació del Pla comunitari d’infants, 
joves i famílies, promogut per l’Ajuntament, el CBS i implementat pel 
Casal dels Infants i amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” en el marc 
del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) 

 
Salt, 31 de juliol de 2018.–  Més de 1500 veïns i veïnes de totes les edats i 
procedències han participat en alguna de les disset activitats programades en el 
marc del Salt Obert per Vacances, una oferta d’activitats d’estiu als carrers i places 
del municipi, en format familiar i de tarda-vespre durant les tres primeres setmanes 
de juliol amb l’objectiu de promoure espais lúdics i de trobada per a la millora de la 
convivència.  
 
Les quatre sessions de cinema a la fresca han estat les activitats que han aplegat a 
un públic més ampli i nombrós, que s’ha reunit a les places dels quatre barris a on 
s’han projectat per seguir amb interès les pel·lícules triades de forma participativa a 
partir d’una enquesta prèvia al disseny de la programació.    
 



	
	

	 	 																					 	

Les activitats de natura també han aixecat molta expectació i interès i, malgrat que 
en alguna d’elles no s’han omplert totes les places, les persones que hi han anat 
han manifestat la seva satisfacció per la proposta. 
 
Aquesta ha estat la primera edició d’aquesta iniciativa de lleure comunitari i ha 
comptat amb la implicació de les associacions de veïns del barri dels Escriptors, la 
del barri de Sant Cugat, la del barri Centre, la del barri del Veïnat i la de la 
Massana, amb la col·laboració de l’associació de veïns i veïnes Dracs Mas Masó. 
 
La desena d’entitats esportives, culturals i de lleure també han estat fonamentals 
en l’organització de la programació. En aquesta ocasió hi han col·laborat el 
Consorci del Ter, l’associació de Kayak Salt-Ter, el Cau de Can Tona i el Cau Sant 
Cugat, Rockzillaz crew, Anastasia, la Banda Marcial 504, l’Associació de Botxes de 
Salt, el Club de Bàsquet Salt, l’Associació Jazz Girona i Zona Olé. 
 
El Salt Obert per Vacances és una iniciativa que sorgeix de la comissió d’Infants i 
Joves del Pla comunitari i s’ha impulsat des de l’Àrea d’Integració i Convivència, 
Participació i la Fundación Atenea, i amb el suport de l’Obra Social de la Caixa i del 
Casal dels Infants, que és l’entitat que implementa el Pla comunitari a Salt.  
 
Les activitats s’han realitzat de dilluns a divendres sempre a les tardes o nits, i 
s’han emplaçat en diferents indrets de la vila per tal de diversificar l’oferta i facilitar 
la participació de tota la ciutadania. 

L’èxit d’aquesta primera edició del Salt Obert per Vacances fa preveure la seva 
continuïtat de cares a anys vinents, amb el repte de cercar noves aliances i 
implicacions de diferents entitats i col·lectius del municipi per seguir treballant 
conjuntament en favor de la cohesió social i la convivència. 

 
 
	


