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FULL D’INFORMACIÓ LOCAL

JULIOL
AGOST

SANT SADURNÍ D’ANOIA

BIBLIOPISCINA 2019

Servei de lectura de
diaris, revistes i llibres
Dates: Del 25 de juny al
24 d’agost del 2019
Horari: Del 25 de juny al 27 de
juliol: de dilluns a divendres de
10:15 a 13:00 i de 16:30 a 19:00 i
dissabtes de 11:00 a 14:00.
Del 29 de juliol al 24 d´agost: De dilluns a dissabtes de 16:00 a 19:00.
15 d´agost tancat. Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal i Servei d’Esports

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SANT SADURNÍ
MATRÍCULA DEL 12 AL 17 DE SETEMBRE DE 10 A 12H
Ensenyaments:
• Graduat en Educació Secundària per Adults (GES)
• Anglès 1, 2 i 3 (A.1 i A.2)
• Informàtica: Competic inicial i competic 1 i Català 3 (B1).
Horari: Matí.
Cal presentar documentació:
Original i fotocòpia del DNI o altre document d´identificació.
Targeta sanitària i fotocòpia. Dues fotografies de carnet.
Per Secundària per Adults també cal originals i fotocòpia de
documentació acadèmica justificativa. Ensenyament públic
adultssantsadurni@gmail.com 938184032 Av/Francesc Macià s/n
(a l’edifici del J.Verdaguer)
E-mail: adultssantsadurni@gmail.com;
tf: 938184032 (en horari d´atenció al públic)

https://sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/Ensenyament públic

Festa dels setantins
Si has nascut el 1949 i tens ganes de passar-t’ho bé ho
celebrarem el 22 de setembre.
Celebrarem els nostres setanta anys amb una festa que inclou
missa, dinar, fotos, sorpreses, ball...
Per a més informació truca:
Montserrat: 647 11 18 36 / Josefa: 639 15 75 10

Club de lectura Petits clàssics

Des de la Biblioteca us convidem
a un viatge cap als contes clàssics universals
BUSQUEM NENS/NENES NASCUTS EL 2010
• que vulguin descobrir, conèixer i gaudir de la lectura de llibres clàssics
adaptats per a infants que s’han fet famosos al llarg del temps;
• que els vingui de gust participar en un club de lectura molt especial,
on poder compartir i parlar sobre contes d´aventures, de misteri,
d’amistat...
• que tinguin lliures els dijous a la tarda de 17:15 a 18:15
perquè...
• un clàssic és més que un llibre (ja que després trobarem les històries
i els personatges que hem conegut al cinema, al teatre, a les sèries de
televisió, als museus, en altres llibres...);
• un club de lectura és més que una trobada (perquè és una estona de
llegir a casa i de diàleg a la biblioteca amb els amics del club);
els Petits Clàssics són més que un club !!!

INSCRIPCIONS AL CLUB DE LECTURA PETITS CLÀSSICS:

A la biblioteca (matins de 10:00 a 14:00 i tardes de 16:00 a 20:30,
dilluns matí tancat). Places limitades.

Club de lectura de novel·la
“Segona Fermentació”

Club de novel·la per a adults,
les trobades son els divendres a les 17h un cop al mes
El curs comença el divendres 13 de setembre
Informació i inscripcions a la biblioteca. Activitat de pagament.

AGENDA JULIOL i AGOST
Dimarts 2 de juliol

V Torneig de dòmino per parelles
15:30. Del 2 al 4 de juliol. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
Organitza: Pere Rubies i Casal Municipal.

Taller de cuina saludable
17:30, Al Centre Vilarnau.
Dimarts, 18 i 25 de juny, 2 i 9 de juliol, de 17:30 a 19:30. Places
limitades. Cost del taller 19,73€ (20% de descompte a pensionistes)
Més informació i inscripcions: Al Centre Vilarnau. De 16:00 a 20:00
hores. Plaça Germans Segura Viudas s/n. 938914309 e-mail:
centrevilarnau@santsadurni.cat
Dimecres 3 de juliol

Visita del Síndic de Greuges
10:00 fins a les 13:30. Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Per atendre consultes o presentar queixes sobre una actuació
de l’Administració pública i també de les empreses que presten
serveis d’interès general: llum, aigua. Cal concertar entrevista al
telèfon gratuït 900 124 124 o a sindic@sindic.cat.
Organitza: Síndic de Greuges.

Dijous 4 de juliol

OMIC
10:30h a 13:00. OMIC (Oficina municipal d’Informació al
Consumidor). A l’Ajuntament de Sant Sadurní. Plaça Ajuntament, 1
Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre
temes de consum.

L’Istiu 19 -Suu22:30 Al pati de l’Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
Una de les promeses catalanes més seguides i escoltades de
l´actualitat, Suu presenta per petició popular el seu primer disc,
Natural. Organitza: Regidoria de Joventut.
5 i 6 de juliol

Torneig 25h futbol sala - Brindant el gol
Al pavelló municipal Zona Esportiva
Divendres 5 de juliol

Festa del Barri Sant Llorenç-La Triola
Plaça gran del Barri Sant llorenç.

21:00 Sopar de carmanyola. Concurs de pastissos. Ball exhibició
de les nenes del barri. Tot amenitzat amb música by Emilio Batista.

Organitza: Associació Barri Sant Lorenç-la Triola Col·labora: Ajuntament de Sant
Sadurní d´Anoia, Bar Blanc i Negre, Maria Agüero Estética, Bar Restaurant Renacer,
Netisan,Pixel, Cute geek Creations i Estem per tu.

Cinema a la fresca ‘Welcome’
22:30 Pista de El Centre.
Protagonitzada per en Vincent Lindon. Entrada lliure.
Organitza: Regidoria de Cultura i de Cooperació.

Dissabte 6 de juliol

Festa del Barri Sant Llorenç - La Triola
Plaça gran del Barri Sant llorenç

11:00 Festa Holi (Es recomana vestir de blanc)
11.30 Festa d’escuma amb set de So
18.30 Xocolatada
19.00 Exhibició Estem x tu
23.30 El Show de José.

Organitza: Associació Barri Sant Lorenç-la Triola. Col·labora: Ajuntament de Sant
Sadurní d´Anoia, Bar Blanc i Negre, Maria Agüero Estética, Bar Restaurant Renacer,
Netisan,Pixel, Cute geek Creations i Estem per tu.

Dimecres 10 de juliol

L’Istiu 19 -Amer i Àfrica Circ Cia22:30 Al pati de l’Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
Entre 250kg de palla i 125kg de massa humana, dues persones
divaguen a través del moviment, els equilibris, l´humor i la
composició de l’espai, sobre les peculiaritats de les relacions
humanes. (IMPORTANT. Tenir en compte que la palla pot provocar
una reacció al·lèrgica en aquelles persones amb sensibilitat).
Organitza: Regidoria de Joventut.

Dijous 11 de juliol

Revisió ITV tractors, remolcs i ciclomotors.
9:00 fins les 13:00. Cal demanar cita prèvia a la centraleta de
l’Ajuntament: 93 891 03 25.
Dijous 11 de juliol

Visita al celler

Enlaire Vins

20:00 Cal Feru eno·botiga.
Visitarem el celler d´en
Lluis i la Mar, on ens
explicaran el seu projecte
i coneixerem els seus productes, i mentrestant, gaudirem de la
posta de sol des de les seves vinyes. Preu: 18 € . Inclou visita al
celler, les seves vinyes, degustació i ampolla del Xiu Xiu Ancestral
Rosat. Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia.
Organitza: Cal Feru eno·botiga.

Dijous 11 de juliol

L’Istiu 19 -Lildami22:30 Al pati de l’Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34
Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, un cantant de rap/
trap en català, que destaca per un missatge positiu allunyat de
l´estereotip de drogues o violència. Servei de Joventut - Cr.
Pompeu Fabra, 34.
Organitza: Regidoria de Joventut.

Divendres 12 de juliol

Revisió ITV tractors, remolcs i ciclomotors.
9:00 fins les 13:00. Cal demanar cita prèvia a la centraleta de
l’Ajuntament: 93 891 03 25.

Ball berenar del Casal Municipal.
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
L’últim ball berenar de temporada el farem amb la participació
especial del programa de Ràdio de Sant Sadurní, Música al
Cava de Josep Renau, en directe des del Casal!!!. Inscripcions i
pagament: els dies 8, 9 i 10 de juliol, de 16 a 19h.

Cinema a la Fresca.
22:30 Can Benet de la Prua.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Festa Major Barri Vilarnau
Divendres 12 de juliol
18:00 Espectacle teatral i malabars Senyor de les baldufes
22:00 Rumbes “D’Rumbaton”
00:00 Nit jove amb Dj NiV3K
Dissabte 13 de juliol
17:30 Concurs de coques
18:00 Master class Zumba Gym Estem x Tu + Festa Holi.
(2 gots de color: 1 €). Important portar roba blanca vella
19:00 Xocolatada
23:30 Ball de nit “Duet d’ambient”
Diumenge 14 de juliol
8:00 Sortida BTT “Jabalís Vilarnau”
9:30 Concurs de truites
10:00 Esmorzar popular + batucada “Arrítmics”
13:00 Eucaristia
19:30 Exhibició “Escola de dansa Estem per tu”
20:30 Nit de rumbes “El Biles” + artista convidat.
Organitza: Comissió Festes “1itots”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia i el Centre Vilarnau. Barri Vilarnau.

Dissabte 13 de juliol

5è Aniversari Associació Balls Populars.
18:00 Cercavila amb inici a la Rambla Generalitat (a l’encreuament
amb c/ Barcelona) Final: Plaça de l’ajuntament.
Seguidament sopar de germanor a l’escola La Pau amenitzat amb
música.

Organitza: Associació Balls Populars Sant Sadurní d’Anoia.

Diumenge 14 de juliol

Mulla’t per esclerosi
Jornada solidària, durant tot el dia neda per la lluita contra
l’esclerosi. A les 12 del migdia, salt conjunt a la piscina d’estiu.
Dilluns 15 de juliol

Hora del conte “Contes la mar de salats”
18:00 A la Zona Esportiva - Ps. Can Ferrer, 2.
A càrrec de Jeep Gasulla.
Dimecres 17 de juliol

L’Istiu 19 -Red Stripes22:30 Al pati de l’Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
L’Istiu 19 - Ens presenten un nou EP, Natural Things, amb el qual es
despullaran per mostrar-nos el costat més genuí de l´essència del
rock and roll. Organitza: Regidoria de Joventut.
Dijous 18 de juliol

L’Istiu 19 -Led Party amb Adrià Ortega-.
23:00 Al pati de l’Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
Música i animació, il·luminant de color una gran festa amb confeti
i regals que brillen!. Organitza: Regidoria de Joventut.

Divendres 19 de juliol

Cinema a la Fresca.
22:30 Espiells.

Organitza: Regidoria de Cultura.

Dimecres 24 de juliol

REL Sessions.
22:30 A la Zona Esportiva - Ps. Can Ferrer, 2.
Lluís Fortuny, de la Companyia Elèctrica Dharma, inicia una
nova aventura musical. L’aturada indefinida del grup, ha fet que
es plantegés un nou repte, com es pujar en solitari a dalt d’un
escenari, per investigar nous llenguatges i oferir-nos la seva
proposta de musica etnoelectrònica. Les ReL Sessions són un
viatge. Són la llibertat de barrejar beats i loops, dins el marc de les
músiques del món, el rock, el jazz o els sons mediterranis. I també
són l’apropament de dos mons, el que s’anomena live, que és el fet
d’utilitzar una taula de mescles de DJ i, alhora, tocar instruments
en directe, que en el seu cas són la trompeta i el teclat.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous 25 de juliol

La flor que palpita. Cicle Gost
22:00 Al Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Sota d’una tènue pluja primaveral les paraules cauen. Càlides,
humides i delicades. Com pètals de flor de peònia acabats de
caure al terra. El terra mullant-se vesteix histories sobre allò
que no es veu a la llum del dia però palpita a la penombra. Un
espectacle de narració oral amb histories y poesies carregades
d’erotisme,sensualidat y humor. La dona, la bellesa i la llibertat
son alguns dels temes recurrents en aquests relats. Alguns d’ells
van ser recopilats al llibre de contes Konjyaku Monogatari, editat
el segle XII. Les històries seràn delicadament entrelligades per
una coreografia sutil y simbòlica a través del recitat de poesies
tanka de la cèlebre poetesa Akiko Yosano

Divendres 26 de juliol

Cinema a la Fresca
22:30 El Centre.

Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 27 de juliol

Concert de dues flautes i guitarra, “In Lirica”
19:00 La Llar.
Concert de melodies populars de diversos temps i pobles, a càrrec
del trio B3 (Nil Tena, Mariona Baulies i Juanjo Rodríguez).
Dimarts 30 de juliol

Inauguració de l’exposició “Dibuixos a tinta
xinesa” de Marta Rabell.
19:00 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Divendres 2 d’agost

Cinema a la Fresca.
22:00 A la Zona Esportiva - Ps. Can Ferrer, 2.
Organitza: Regidories de Cultura i Esports.

Dissabtes 3, 10 i 18 d’agost

Tast de
caves
al mar

20:00 L’activitat consisteix a fer un tast comentat de 4 caves per
Xavier Roig, sommelier de Cal Feru, dins d’un veler i navegar per
gaudir del mar, del cava i d’un aperitiu. Dissabte 3 d´agost a les
20h, Dissabte 10 d´agost a les 19:30h i Diumenge 18 d´agost a
les 19:30h 7a Temporada de Tastos de caves al Mar! L’activitat
consisteix a fer un tast comentat de 4 caves per Xavier Roig,
sommelier de Cal Feru, dins d’un veler i navegar per gaudir del
mar, del cava i d’un aperitiu. Preu: 55 euros. Cal Feru eno·botiga.
Organitza: Cal Feru eno·botiga.

Divendres 23 d’agost

Concert de Bossa Nova.
22:00 Al Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Altres
Conversa en anglès

Cada dimarts a les 19:30h.
C/ Sant Antoni, 43. Come on and practice your English with us!
Conversa en anglès de nivell mitjà oberta a tothom. De 19:3020:30. Més informació i confirmar assistència a: bancdeltemps.
english@gmail.com. Gratuït per als socis. Als no socis se’ls
demana 2 quilos d’aliments (llet, farina, pasta, galetes...).
Organitza: Banc de Temps Sant Sadurni d’Anoia.

Marxa per la Llibertat dels Presos i Exiliats
polítics
Cada dilluns a les 20:00 fins que siguin lliures.
C/ Raval. Organitza: ANC Sant Sadurní.

Sortides Grupals Running

Tots els dimarts i dijous a les 19:30.
Lloc de sortida carrer vilafranca, 17. Sortides grupals de running
pels voltants de la vila. S’aconsella aigua i frontal si es el cas.
Contacte: sansasuatot@gmail.com. c. Vilafranca, 17.
Organitza: Club Esportiu Sansa Sua... Tot.

Espai lliure _ El primer divendres de cada mes a les 17:00.
Taller d’Orsy. Carrer Sant Antoni, 45. Espai lliure és un lloc de
trobada per fer ganxet i mitja, sense professora. Obert a tothom i
gratuït. Organitza: Taller d’Orsy.
Conferència Bíblica.

Tots els diumenges 11:00.
Conferència Bíblica.
Passeig del Parc Nº1.
07/07/2019 Per què hem de guiar-nos per la Bíblia? 14/07/2019
Concorda la seva forma de pensar amb la de Déu? 28/07/2019
Quines proves demostren l’autenticitat de la Bíblia?. Passeig del
Parc nº 1. Organitza: Testimonis de Jehová.

FORMACIÓ
•

ESPAI PROFESSIONAL TECNOLÒGIC. 		
Cada dimarts de 10:30 a 12:30h.
Assessorament individualitzat per adquirir, millorar o desenvolupar coneixements en noves tecnologies i com aplicar-los a
la cerca de feina. També s’adreça a aquells emprenedors que
vulguin adquirir o millorar competències tecnològiques que facilitin la implementació del seu projecte de negoci, o bé ajudin
en la difusió del seu producte o servei a les xarxes.

Més informació i inscripcions:

Nexes - Centre de Serveis a les Empreses
Cr. Dr. Barraquer 3-5. www.santsadurni.cat/nexes

Horari d’estiu de la biblioteca
HORARI D´ESTIU 2019
Dissabtes tancat
Del 17 de juny al 14 de juliol
Matins de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30
Del 15 de juliol al 7 de setembre
Horari reduït:
Tardes de dilluns, dimarts i dimecres de 16:00 a 20:30
Matins de dijous i divendres de 10:00 a 14:00
Tancat del 12 al 18 d´agost i el 9 i 10 de setembre

FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 7 de JULIOL

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del 8 al 14 de JULIOL

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 15 al 21 de JULIOL

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 22 al 28 de JULIOL

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 29 al 31 de JULIOL
Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.
De l’1 al 4 d’AGOST

Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.
Del 5 a l’11 d’AGOST

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del el 12 al 18 d’AGOST

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 19 al 25 d’AGOST

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 2
Del 26 al 31 d’AGOST

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.

EXPOSICIONS
El mosquit tigre: un veí que ens incomoda”

Del 5 al 26 de juliol del 2019. Matins de dijous i divendres de 10 a
14, tardes de dilluns a dimecres de 16 a 20:30.
A la Biblioteca Municipal

Exposició “Dibuixos a tinta xinesa”

de Marta Rabell
Del 30 de juliol al 30 d’agost del 2019. Matins de dijous i divendres
de 10 a 14, tardes de dilluns a dimecres de 16 a 20:30. Setmana del
12 al 18 d’agost tancat.
A la Biblioteca Municipal

Vitrines d’art de la biblioteca “Cosint il·lusió:
com aprendre a cosir s´ha convertit en una
il·lusió nova, en un país nou”

www.santsadurni.cat
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Més informació al web municipal

Imprès en paper reciclat

A càrrec de Laia Saez
De l´1 al 31 de juliol del 2019. Tardes de dilluns dimarts i dimecres
de 16 a 20:30, matins de dijous i divendres 10 a 14.
A la Biblioteca Municipal

