
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

El Casal de Natura i el Casal de Cultura Urbana, 
novetats de l’Ajuntament de Salt per als casals 
municipis d’estiu 2022 
 

Les dues noves propostes se sumen a les ja existents, el Casal de Lleure i el Casal Esportiu 

Ter-Aventura 
 

El període de preinscripcions serà del 18 al 28 d’abril i es prioritza que es faci 

telemàticament a través de la web www.viladecat.cat 
 

Des de l’Estació Jove s’ofereix suport presencial per dur a terme les preinscripcions i estan a 

disposició diversos punts públics amb servei d’ordinadors gratuïts  

 

L’Ajuntament de Salt ja té a punt els casals municipals d’estiu per aquest 2022 que, 

enguany, presenten novetats pel que fa a l’oferta a la qual es podrà accedir. En aquest 

sentit, als habituals casals de Lleure i Ter-Aventura s’hi sumen els de Natura i Cultura 

Urbana. El període de preinscripcions serà del 18 al 28 d’abril i es prioritza que es faci 

telemàticament a través de la web www.viladesalt.cat 
 

Pel que fa a les novetats, el Casal de Cultura Urbana està adreçat a joves de 12 a 16 anys 

(de 1r a 4t d’ESO) i entre les activitats que es faran amb monitors especialitzats hi ha Break 

Dance, Poping, Big Box, DJ, o Rap. També es preveu fer piscina, caiac, jocs i excursions. 

D’altra banda, al Casal de Natura de les Deveses hi podran accedir els infants de 1r a 6è de 

Primària i en ell els nens i nens podran descobrir l’espai natural del Ter, la seva flora i fauna 

a banda de realitzar bona part de les activitats en aquest entorn.  
 

Els casals municipals d’estiu de Salt van adreçats a infants i joves de P3 fins a 4t d’ESO 

segons l’opció a la qual es vol accedir i tota la informació referent a cadascuna d’elles, 

calendari, torns o preus es pot consultar a l’enllaç: https://www.viladesalt.cat/casals-destiu-

municipals-2022/ 
 

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “estem molt 

satisfets amb l’ampliació dels casals amb les propostes del cultural i el de natura que 

complementen als existents i que ens permeten obrir el ventall de possibilitats que 

poden triar els infants i els joves”. 

 

Tarifacions socials  

Aquest 2022 les tarifacions socials s’han establert a partir de quatre tipologies de preus 

segons els ingressos de la unitat familiar. D’aquesta manera, el preu ja es té en compte i 

s’aplicarà durant la preinscripció i es redueixen els tràmits que havien de realitzar les 

famílies. Sobre aquest preu també s’hi podran aplicar altres descomptes com el de família 

monoparental, nombrosa, especial o amb un infant amb certificat de discapacitat a partir del 

33%. 
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Per facilitar tot el procés estan a disposició de totes les famílies els següents punts públics 

amb servei d’ordinadors gratuïts per fer la preinscripció telemàticament: 

 

 Punt Omnia. Hotel d'Entitats Les Bernardes. C/Sant Dionís 42. Dimarts, dimecres i 

dijous d’11.30 a 13.30 hores Cita prèvia al 644.190.866 

 Aula espai obert EMO. Ajuntament de Salt. C/Major 163. Dilluns i dimecres de 10 a 13 

hores 

 Biblioteca Iu Bohigas. C. Sant Antoni 1 (Coma Cros). Dilluns de 15 a 19 hores, de 

dimarts a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. Els dissabtes de 10 a 13 

hores 

Tot i que es prioritza la preinscripció telemàtica, des de l’Estació Jove de Salt també 

s’ofereix suport presencial per realitzar-les. El sorteig de les places, si la demanda supera 

l’oferta, es farà el 29 d’abril. 

 
 


