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Taller d’hort urbà en terrasses i balcons
•

Durant els propers dijous 12, 19, 26 d’abril i 3 de maig, de
18:00h a 20:00h a l’Índex, es durà a terme el Taller d’Horts
Urbans en terrasses i balcons.
•
Aquest taller té com a objectiu introduir el món de l’agricultura ecològica per adquirir els coneixements pràctics necessàris per a gestionar un hort d’autoconsum a casa.
•
Aquest curs (a càrrec d’Educació Ortiga), està destinat per
a persones a partir de 18 anys, el seu preu és de 15€ per a
les 4 sessions.
         Més info www.indexjove.cat.

Apunta’t i vine a l’assessoria acadèmica per a joves

Des el Servei de Joventut, conjuntament amb l’Oficina Jove de
l’Alt Penedès, s’organitza aquesta activitat adreçada a joves que
necessitin assessorament per a decidir el seu futur acadèmic i
professional.
El dijous 15 de març de 16:00h. a 20:00h.
Els joves podran rebre orientació i assessorament individualitzat
sobre temes acadèmics: sortides després de l’ESO, Cicle Formatius,
Batxillerat, universitat, etc.
Inscripcions
Cal demanar cita prèvia a l’Índex.
De dilluns a divendres, de 16:00 h a 20:00 h. 93 891 33 20
Inscripcions fins al 9 de març
3

Setmana de la Gent Gran 2018. Dinar de germanor 2 d’abril
Inscripcions del 12 al 23 de març:
•
Departament d’Acció Social al c. Hospital núm. 11, de dilluns
a divendres d’11 del matí a 2 del migdia.
•
Casal Municipal de la Gent Gran. al pg. Can Ferrer núm. 11 de
dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia i de 3 a 8 del vespre.
•
Espai ‘La Caixa’, al c. St. Antoni en el seu horari habitual.
Caldrà inscripció i fer l’ingrés en efectiu de 9€ les persones de 70 i més anys i els
acompanyants de menys de 70 anys hauran de fer el pagament de 22€ al punt on
entreguin la butlleta d’inscripció. Qui vulgui fer ús del servei de bus caldrà que
també faci la reserva i el pagament d’1€ pel servei, al mateix lloc.
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Audicions 2n trimestre,
curs 2017-2018
Del 19 al 23 de març
Enfilant les últimes setmanes
del trimestre, els alumnes
d’instrument mostraran tot el que
han treballat i après amb els seus professors. Per aquest
motiu, us convidem una vegada més, a la setmana d’audicions
d’alumnes de l’Escola Municipal de música de Sant Sadurní
d’Anoia.
A partir de les 18:00h. Escola Municipal de Música Sant
Sadurní. Plaça Dr. Salvans 1.

Nova carta 2018
Segueix-nos per Facebook: La Bocateria a Domicili

Cr. Tinent Coronel Sagués, 40.
Tel. 93 016 44 24
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ESCOLA D´ADULTS DE SANT SADURNÍ
Places obertes pel Graduat d’Educació Secundària per Adults
, 1r cicle i 2n cicle, Informàtica: Competic inicial i competic 1.
Anglès 1, 2 i 3 (A.2) i Català 3 (B1).
Horari: Matí. Cal presentar documentació en horari d´atenció al
públic. Dimarts i dijous de 12 a 13h.
Documentació: Original i fotocòpia del DNI o altre document
d’identificació.Targeta sanitària i fotocòpia. Dues fotografies
de carnet.
A Secundària per a Adults també cal originals i fotocòpia de
documentació acadèmica justificativa
E-mail: adultssantsadurni@gmail.com
Web: sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/
Telèfon: 93 818 40 32
Adreça: C/Francesc Macià s/n (Institut Escola Jacint
Verdaguer)

DEMOSTRA 2018
Demostra és un certament bianual que recull la diversitat
creativa dels/ de les artistes de la vila. Hi poden participar tots
els sadurninencs i sadurninenques amb inquietuds artístiques
i que volen mostrar allò que fan, independentment de si són
professionals o amateurs. Totes les modalitats artístiques hi
són benvingudes: pintura, escultura, ceràmica, il·lustració,
serigrafia, escriptura, poesia, fotografia, música, ball, teatre,
cinema, costura, punta de coixí, disseny...
Per participar-hi cal inscriure’s abans del 22 de març al Casal
d’Entitats.
Tel. 938910325 (ext. 5053 o 5057)
cultura@santsadurni.cat
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JORNADES DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS DE SANT SADURNÍ
I-E JACINT VERDAGUER
Diumenge 4 de març de 12:00 a 14:00
ESCOLA LA PAU
Divendres 9 de març de 17:00 a 19:00
IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
Dissabte 10 de març de 10:00 a 12:00
ESCOLA VEDRUNA-EL CARME
Diumenge 11 de març d’11:30 a 14:00
COL·LEGI SANT JOSEP
Diumenge 18 de març d’11:00 a 13:00
ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA
MERCÈ ROSSELL I DOMÈNECH
Dissabte 21 d’abril de 10:00 a 12:00
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25 d’abril de 18:00 a 20:00
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (LA FIL·LOXERETA I L’ESPURNA)
Dissabte 5 de maig de 10:00 a 14:00
ESCOLA D’ADULTS DE SANT SADURNÍ
Contactar directament amb el centre:
Dimarts i dijous de 12:00 a 13:00. Tel. 93 818 40 32
c/e: adultssantsadurni@gmail.com
web: sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni
Per a més informació:
OME (Edifici Casal d’Entitats)
C/ Marc Mir, 15 1a planta
Tel. 93 818 42 24 ext.4
serveiseducatius@santsadurni.cat
www.santsadurni.cat                    
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AGENDA MARÇ
Divendres 2 de març
17:00 Assemblea General. Presentació de la Memòria 2017. Casal
Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
18:00 Berenar dels socis de l’Associació de Jubilats. Preu: 10 €.
Esplai-Caixa. Carrer Sant Antoni, 26. Organitza: Associació de Jubilats de
Sant Sadurní d’Anoia.

20:00 Muntatge musical “Però saps que sí” amb textos de David
Vila i música de Maria Rovira. Organitza: ANC amb la col·laboració de la
Biblioteca Municipal. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.

Dissabte 3 de març
11:30 Presentació de la col·lecció de llibres “La Colla Pessigolla
i les emocions” d’Anna Esteve i Eva Sans. Les aventures d´uns
quants amics inseparables: la Paula, en Nil, en Guillem, la Joana i
la Maria, que fan pinya i s´ajuden els uns als altres. Per a famílies
amb infants a partir de P5. No cal inscripció. Biblioteca Municipal.
Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
19:30 Partit OK Lliga hoquei patins: CE Noia Freixenet - CP Vic.
Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i
www.radiosantsadurni.cat. Socis 5 € no socis 12 €. Pavelló olímpic
Ateneu Agrícola.
Diumenge 4 de març
11:00 Jornada de portes obertes IE Jacint Verdaguer. A partir de
les 11h. tallers i exhibicions d’extraescolars De 12 a 14h visita a les
aules. IE Jacint Verdaguer.
Diumenge 4 de març
CONCERT GÓSPEL COR ETNOSONS.
19:00 Concert de música Góspel a càrrec del Cor Etnosons acompanyat de piano, baix, bateria i amb la
participació dels solistes del cor, en commemoració
del 10é aniversari . 49 cantaires, tres músics i altres
sorpreses. CIC Fassina - Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital
23 (entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme). Organitza: Cor Etnosons.
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Dilluns 5 de març
19:00 Taller sobre violències sexuals. Dins del Protocol
d’agressions sexistes en espais d’oci i aprofitant la Setmana de la
Dona, es durà a terme un taller sobre violències sexuals que serà
impartit per l’Observatori Noctàmbules. Centre Cultural - Plaça 1er
Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: Acció Social, Diputació de Barcelona,
Mancomunitat i Observatori Noctàmbules.

Dimarts 6 de març
19:30 Cinefòrum “Las Inocentes”. Agost de 1945. Un monestir prop
de Varsòvia (Polònia) oculta un gran secret. Mathilde Beaulieu
és una jove metgessa enviada de la Creu Roja amb la finalitat
de garantir la repatriació dels presoners francesos ferits entre
Alemanya i Polònia. Però la sorpresa arriba quan una gran part
de les germanes del convent estan embarassades degut a les
violacions i abusos que han patit dels soldats de l’Exèrcit Vermell.
A La Llar - Pl. Dr Salvans, 1. Organitza: Fòrum de dones Progressistes.
Dimecres 7 de març
19:30 CONCERT “LA MIRADA
VIOLETA” amb Meritxell Gené
i Aina Torres. Dins dels actes
de la setmana de la Dona,
“La mirada violeta” és un
espectacle poeticomusical
teatralitzat de la cantautora
Meritxell Gené i la poeta i
escriptora Aina Torres que
retraten dues escriptores
fonamentals de la literatura
catalana: Maria-Mercè Marçal i Montserrat Roig. Al CIC Fassina
– Centre d’Interpretació del Cava. Accés gratuït, places limitades.
Accés per Carrer St. Pere nº40. Organitza: Acció Social.
Dijous 8 de març
10:30 Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al consumidor. Fins
a les 13:00h. Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir
informació sobre temes de consum. A l’Era d’en Guineu.
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19:15 Espai Obert. Espai de trobada per a la reflexió, l’Atenció
Plena, (mindfulness), i la pràctica de la meditació, una eina que ens
ajuda a gestionar l’estrès i contribueix a la millora personal. Casal
d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. Organitza: ESPAI DEL KOR.
Divendres 9 de març
17:00 Què cal saber dels Antibiòtics?. Xerrada del Programa
d’Educació Sanitària a la gent gran sobre el bon ús dels
medicaments (PESGG), a càrrec de la farmacèutica i formadora
Anna Ferrer. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps.
Can Ferrer 11.
17:00 Jornada de portes obertes: Escola La Pau. Portes Obertes
per poder conèixer el nostre Projecte Educatiu, les instal.lacions,
els serveis que s’ofereixen
19:00 Taller “Connexió amb la deessa interna a través del nostre
llinatge femení”. L’activitat del taller consistirà en dues parts.
La primera connectarem amb els registres akashics del grup
i netejarem tots els programes o memòries discordants que
mantenen la nostra deessa interna bloquejada i sense poder
expressar-se cap a la nostra vida quotidiana. La segona part serà
un pas sistèmic en grups on ens reconciliarem amb tot el nostre
potencial i aprendrem de les dones del nostre llinatge (mares,
àvies, besàvies...) a reconèixer el nostre poder i llum, a través
d´elles i amb elles. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la
Vellesa, 10. Organitza: Banc de Temps, a càrrec de Marta Florenza.
21:00 Sopar de la Dona. Preu: 26€. Cal inscripció prèvia, al telèfon
628 76 47 93, Assumpció. Data límit el dia 5 de març. Al Restaurant
Canals i Casanovas - carrer Joan Maragall, 24. Organitza: Associació de
Dones de Sant. Sadurní.

Dissabte 10 de març
10:00 Jornada de portes obertes: IES Escola Intermunicipal del
Penedès. Portes Obertes per poder conèixer el nostre Projecte
Educatiu, les instal.lacions, els serveis que s’ofereixen ... IES
Escola Intermunicipal del Penedès.
19:00 Presentació Llibre “La casa de la selva” de Tigre de Paper,
a càrrec del seu autor Joni D. Al Casal Popular de Sant Sadurni (c/
Església, 5).
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Diumenge 11 de març
9:00 Campionat de petanca. A les Pistes Municipals de Petanca.
Organitza Club de petanca Sant Sadurní.

11:30 Jornada de portes obertes Escola Vedruna. Jornada de
Portes Obertes per poder conèixer el nostre Projecte Educatiu,
les nostres instal.lacions amb moltes activitats pensades per
poder gaudir d’un dia en família, amb un inflable pels més petits,
divertiments i tallers, demostracions de robòtica educativa, tallers
plàstics...
Dilluns 12 de març
15:00 Inici del curs informàtic “Retoc fotogràfic i presentacions
digitals”. Els usuaris aprendran a retocar imatges amb Photoshop.
Coneixeran com es crea i s’edita una presentació digital on
incorporaran les imatges prèviament retocades amb la finalitat de
realitzar un projecte grupal. Casal Municipal de la Gent Gran Sant
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
19:00 Segona trobada per parlar sobre les agressions sexistes en
espais d’oci: Actuem!. En aquesta segona trobada ens centrarem
en definir quines seran les accions que volem implementar en
aquest protocol. Si alguna vegada t’has sentit agredida ja sigui
física o verbalment, assetjada o insegura en un espai d’oci o de
festa i vols formar part d’aquesta oportunitat no ho dubtis, Vine i
fes sentir la teva veu. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. Organitza:
Acció Social, Diputació de Barcelona, Mancomunitat i Observatori Noctàmbules.

Dimarts 13 de març
19:00 Xerrada “Com millorar les teves relacions amb els altres”.
Gratuïta i oberta a tothom. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní.

Dimecres 14 de març
17:30 Hora del conte i taller “Ai al cor” amb Maria Rodríguez
i Núria Tomàs. L´Ai al Cor era un nen petit. Però no ho era
perquè no mengés verduretes o peixet, no, no. Era petit perquè
anava encongit. Presentació al públic basada en la tècnica del
kamishibai, el teatre de paper, on es van passant imatges al temps
que s´explica la història. Finalment petit taller d´origami. Per a
famílies amb infants a partir de P5. No cal inscripció. Organitza:
Biblioteca Municipal. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
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Dijous 15 de març
20:00 Conferència: “Colorado trail en BTT”. Travessa en BTT per
l’estat de Colorado seguint la serralada de les Rocalloses en estil
Bikepacking. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Dissabte 17 de març
PARTIT OK LLIGA
HOQUEI PATINS: CE
NOIA FREIXENET - CP
VOLTREGÀ.
19:30 Retransmès en
directe per Ràdio Sant
Sadurní al 107.2 FM i
www.radiosantsadurni.cat. Socis 5€ no socis 12€. Pavelló olímpic
Ateneu Agrícola. Organitza: CE NOIA FREIXENET.
20:30 Sopar Solidari a benefici dels projectes de Mans Unides.
A benefici del projecte de “Consolidació del cicle d’educació
secundària de l’Escola Kudiela a Vila Matilde”, barriada de Malanje
(Angola). Concert Etnosons de Gospel. Donatiu 12€ adults  / 8€
petits fins a 12 anys. Escola Vedruna-El Carme. Organitza: Voluntaris de
Mans Unides Sant Sadurní d’Anoia.

Diumenge 18 de març
11:00 Jornada de portes obertes: Col·legi Sant Josep. Jornada de
portes obertes per poder conèixer el nostre projecte educatiu de
centre, les nostres instal·lacions, els serveis que s’ofereixen... al
Col·legi Sant Josep. Col·legi Sant Josep. Organitza: Col·legi Sant Josep.
18:30 CINEMA AL CASAL: 100 metros. Espanya, 2016. Dirigida per
Marcel Barrena. Amb Dani Rovira i Karra Elejalde Ramon, pare
de família, viu per treballar fins que el cos li comença a fallar.
Diagnosticat d’esclerosi múltiple, tots els pronòstics indiquen que
al cap d’un any no serà capaç de caminar ni cent metres. Casal
d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. Organitza: Regidoria de Cultura.
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Dilluns 19 de març
17:30 Laboratori de lectura “El calaix de l’artista”. L´artista ha
obert un calaix i hi ha guardat la llum d´avui. Demà potser hi posarà
el paisatge que veu des de la seva habitació. També serà un bon
lloc per a les postals d´estiu i els objectes que recull del carrer
quan passeja. Qui sap si algun dia tot això li farà servei davant
d´un full en blanc. I tu, què hi guardes, al teu calaix d´artista? Per a
famílies amb infants de P4 a 4t de primària. Inscripcions a partir del
6 de març al web www.santsadurni.cat/activitatsinfantils. Organitza:
Biblioteca Municipal. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.

Dimarts 20 de març
17:00 Cinefòrum “El verano de sus vidas”. Esplai-Caixa. Carrer
Sant Antoni, 26. Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia.
Dimecres 21 de març
19:00 Xerrada “Mindfulness i meditació: per a què?”. Martí García
ens explicarà què és el mindfulness o consciència plena i quins
beneficis ens pot aportar. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10. Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní.
TAST AMISTÓS: VINS NEGRES MONOVARIETALS
MEDITERRANIS.
Dijous 22 de març
20:00 Seguint la temporada de tastos amistosos amb una selecció
de vins negres monovarietals de diferents zones i viticultors
mediterranis. Preu: 20 euros. Sala de tast de Cal Feru.
Divendres 23 de març
17:00 Ball Berenar de la Gent Gran. Inscripcions i pagament: 19,
20 i 21 de març de 16 a 19h. Casal Municipal de la Gent Gran Sant
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
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Divendres 23 de març
7a NIT EMPRESARIAL
20:30 Som Sant Sadurní
amb el suport de l’Ajuntament de la Sant Sadurní
i el CCAM celebra la
setena Nit Empresarial,
amb l´objectiu d´esdevenir
un punt de trobada de les
empreses comercials,
de la indústria i els serveis de Sant Sadurní d´Anoia. Durant la
celebració també es premiaran l´emprenedoria, la responsabilitat
social de les empreses i els projectes interempresarials. L´acte
premiarà novament empreses destacades en el sector del comerç,
la indústria i els serveis, i es farà un reconeixement a la Continuïtat
Empresarial dels negocis de més de 50 anys i de reconeixement
a la trajectòria professional. Les empreses que optin a aquests
reconeixements hauran de presentar la candidatura abans del dia
14 de març del 2018. És imprescindible la reserva prèvia per assistir al sopar. Més informació a www.somsantsadurni.com. Hotel
Restaurant Sol i Vi. Organitza: Som Sant Sadurní.
Divendres 23 de març
RÈQUIEM DE CIMAROSA. Concert
Simfònico-coral de Setmana Santa.
21:30 L’Orquestra de Cambra Terrassa
48 (Quim Térmens, concertino i director), la Coral Sant Sadurní (Albert Folch,
director), la Coral Mixta d´Igualada (Alfred Cañamero, director), Ulrike Haller,
soprano, Tànit Bono, contralt, i Joan
Garcia-Gomà, baríton, interpretaran
sota la direcció d´Alfred Cañamero el
Rèquiem en sol menor de Domenico Cimarosa a Sant Sadurní d´Anoia. Església parroquial. Preu: 15 euros. Entrades
anticipades a: CIC Fassina, Casal d’Entitats i Llibreria Jepi.
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Dissabte 24 de març
9:00 Campionat de petanca. A les Pistes Municipals de Petanca.
Organitza Club de petanca Sant Sadurní.

11:30 Les aventures del Ton i la Dalia. Conta-contes mensual de
caràcter reflexiu, tractant temes com ara el tracte de la natura, el
gènere o la diversitat familiar. Carrer Raval. Organitza: TRUC 2 AEIG Sant
Sadurní.

15:45 Sortida al Teatre Condal “El fantasma de Canterville”. Preu:
30€. Sortida a les 15:45h del Pont Romà. A les 16h des del forn
de l’Arseni. Dia de plaça i pagament: 2 de març. Sortida al Teatre
Condal. Barcelona. Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia.

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

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

Tots els diumenges 11:00. Testimonis Cristians de Jehovà.
Conferència Bíblica. 04/03/2018 Com vèncer el mal amb el bé
11/03/2018 Sigui savi en triar les seves companyies 18/03/2018
Visita especial representant central mundial 25/03/2018 Discurs
especial: Qui és Jesucrist en realitat 31/03/2018 20:00 Hores
Commemoració: Demostrem gratitud pel que Crist ha fet per
nosaltres. Passeig del Parc nº 1.
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Setmana Santa 2018
Dissabte 24 de març a les 19:00h. Benedicció i Eucaristia
preparada pels joves.
Diumenge 25 de març a les 11:30. Benedicció de rams a la
plaça i Eucaristia a l’interior de l’Església. A les 7 de la tarda,
Via Crucis a l’Església.
Dilluns Sant 26 de març. Celebració del perdó. A les 8 del
vespre a l’Església, Celebració comunitària del Perdó.
Dijous Sant 29 de març. Servei i fraternitat. Celebració
individual del sagrament de la reconciliació:
De 12 a 1 del migdia i de 6 a 7 de la tarda a l´Església
parroquial. Eucaristia a les 8 del vespre. Col·lecta per Càritas.
Església oberta a la pregària fins la mitjanit. A les 23:15 h. de la
nit, Vetlla de pregària davant el Santíssim.
Divendres Sant 30 de març. Donar la vida per amor
Pregària de l’Ofici de Lectura a les 11 del matí a l´Església
Parroquial. Celebració de la Creu a les 17:30 de la tarda a
l´Església. Pregària del Via-Crucis a les 9 de la nit pels carrers
de la Vila, acompanyats pel Cos de Portants.
Dissabte Sant 31 de març. Cors oberts de l’esperança.
A les 10´30 de la nit, joiosa i solemne celebració de la Vetlla
pasqual.
Diumenge 1 d’abril. Diumenge de Pasqua. Eucaristia
solemne a les 10 i a les 12 a l´Església Parroquial (la missa de
les 12 és dedicada especialment als infants i els seus pares
i mares). A la missa de les 12, rifa d´una mona de xocolata a
benefici de la missió del Camerun.
Dilluns 2 d’abril. Dilluns de Pasqua florida.
Festa d’Homenatge a la gent gran. Eucaristia a les 12 del
migdia. Parròquia de Sant Sadurní.
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FORMACIÓ
Curs de Premonitors:
Del 26 al 29 de març a
Torrelavit.
Youtube (2 cursos
programats)
Del 9 d’abril al 14 de maig
a Sant Sadurní d’Anoia.
Tasta Vins (3 cursos programats)
Del 2 al 16 de febrer al Pla del Penedès
Més Informació: Dinamo Joventut o al Servei de Joventut de
l’Índex c/ Pompeu Fabra, 34-36. index@santsadurni.cat

Centre de Serveis a les Empreses Nexes
•

Espai Professional Tecnològic. Cada dimarts de 10:30 a
12:30h assessorament individualitzats per adquirir, millorar
o desenvolupar coneixements en noves tecnologies i
com aplicar-los a la cerca de feina. També a 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.

•

Sessió Start i Model CANVAS. Dijous 22 de març De 9:30 a
14h.

•

Planifica la creació de la teva empresa. 14,15 i 21 de març
de 9:30 a 14h

Nexes - Centre de Serveis a les Empreses - Cr. Dr. Barraquer
3-5. www.santsadurni.cat/nexes
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EXPOSICIONS
Exposició “Biodiversitat: flora i Fauna de la Miranda
d’Espiells a càrrec dels alumnes de l’Escola Intermunicipal
Fins al 24 de març del 2018 al Centre Cultural Plaça Nova.
Organitza: Escola Intermunicipal del Penedès

VITRINES D’ART “Patchwork” de Pilar Salvany
De l’1 al 24 de març del 2018.
Biblioteca Municipal
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FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 4 de MARÇ
Farmàcia Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del 5 a l’11 de MARÇ
Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 12 al 18 de MARÇ
Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 19 al 25 de MARÇ
Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 26 al 31 MARÇ
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4.
FARMÀCIA NARANJO: 5,6,19 i 20 de març. Servei de dietista.
Primera visita gratuïta. Cal demanar hora al telèfon 93 891 01 88

Disseny gràfic: Neus Rosell Gallart.
Imprès Ràpid - D.L. B-24087-2005

Imprès en paper reciclat

FARMÀCIA RAMBLA 26. Dieta activa. Auriculoteràpia i
assessorament nutricional. Cada dimecres a la farmàcia, de
16:30 a 20:30 hores. Truca’ns i demana hora. 93 826 69 75.

Més informació al web municipal

www.santsadurni.cat
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