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FULL D’INFORMACIÓ LOCAL

JUNY

SANT SADURNÍ D’ANOIA

FESTIVAL EVA
Festival en Veu Alta
Del 31 de maig al 8 de juny
Més informació a www.santsadurni.cat/EVAFestival2019

DIVENDRES 31 DE MAIG
21:30 Plaça de l’Ajuntament Jordina Biosca Pregó (públic adult)
23:00 Plaça de l’Ajuntament Llits a plaça Històries golfes a
cau d’orella (públic adult)

DISSABTE 1 DE JUNY
11:30 a 13:30 Plaça de l’Ajuntament Llits a plaça Històries a
cau d’orella (Tots els públics)
12:00 Pati de Cal Calixtus L’Eva354 a Cal Calixtus Colors (Tots
els públics)

18:00 Plaça de l’Ajuntament La Pop, Petita Orquestra
Peiotaire Els Garcia & Cia. La família s’amplia (Públic familiar)
19:00 Sortida del grups al pati de la Fassina José Manuel
Garzón, Carolina Rueda Cal Pere Jan, Cal Guineu i
Ateneu i Enric Llort. A tres bandes (públic adult)
22:00 Cementiri Municipal Diferents espectacles Per viure el
cementiri, no cal morir-se (VI) (públic adult)

DIUMENGE 2 DE JUNY
11:30 a 13:00 Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries a cau
d’orella (Tots els públics)
13:00 Plaça de l’Ajuntament Jaume Arnella i Ramon Solsona
Versos i cançons per fotre el camp (públic adult)
18:00h a 20:00 Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries a
cau d’orella (Tots els públics)
18:00 i 20:30 Plaça de Can Codorniu fins al riu Companyia D’jade
Ohtli (públic adult)
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DILLUNS 3 DE JUNY
18:00 Capella de l’Índex L’Eva354 amb l’Índex més jove Rambo de
la migdiada (Tots els públics)

DIMARTS 4 DE JUNY
18:00 Pati del Centre Cultural Jordina Biosca Les bruixes, de
Roald Dahl (Públic familiar)
18:00 Casa dels Avis Sant Sadurní L’Eva354 a la Casa dels Avis
Carabasses (Tots els públics)

DIMECRES 5 DE JUNY
19:30 Pati del Centre Cultural Amin Sheikh. Les entranyes de
l’Eva Les vivències d’un nen del carrer a Bombai (públic adult)

DIJOUS 6 DE JUNY
18:00 Pati del Centre Cultural Miquel Ukecontes Contem amb
la música (Públic familiar)

DIVENDRES 7 DE JUNY
22:30 Plaça de l’Ajuntament Jose Manuel Garzón Commemoració del dia del Refugiat Nacidos culpables (públic adult)

DISSABTE 8 DE JUNY
20:30 Capella de l’Índex Roger Mas En concert
(de pagament) (públic adult)

SALA ESTUDI JOVENTUT

El Centre Cultural obre com a sala d’estudi
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
posa en funcionament una sala d’estudi durant els mesos
de maig-juny al Centre Cultural.
Per alumnes de batxillerat, cicles formatius i universitaris.
*Del 20 de maig al 30 de juny
(*tancat: 24 de juny. Només matí: 23 de juny)
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preinscripció curs 2019-20

						

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE SANT SADURNÍ
Termini de presentació de sol·licituds del 18 al 25 de
juny, 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).
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 la documentació acadèmica justificativa
d’estudis anteriors: títols oficials, llibre d´escolaritat o certificats
oficials de notes de tots els cursos de la ESO.
E-mail: adultssantsadurni@gmail.com;
tf: 938184032 (en horari d´atenció al públic)
https://sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/
Ensenyament públic

BiblioLabs d’estiu
A la biblioteca municipal

Dimecres 10, 17 i 24 de juliol, de 18h a 19h.
Tallers per a infants entre 1r i 4t de primària.
Experimenta amb ciència, art i tecnologia

• “Fes el teu moc (slime)”
• “Descobrim les joguines òptiques”
• “Introducció a la robòtica bàsica amb makey makey”
Inscripcions a partir del 17 de juny al web:
www.santsadurni.cat/bibliolabs
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FESESTIU 2019
Activitats d’estiu per a
joves de 13 a 18 anys
La Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia presenta una nova
proposta d’activitats per aquest estiu adreçada a joves de 13 a 18 anys
que es realitzaran a partir del 25 de juny i s’allargaran fins al 17 de
juliol. S’han programat un total de disset activitats:
Activitats: robòtica, rol, zumba, jocs de taula, fotografia i
instagram, defensa personal, skate, disseny tèxtil… i molt més.
Les inscripcions es realitzaran a l’Índex del 3 al 13 de juny, de dilluns a
divendres de 16 h a 20 h.

FESTA DELS BARRIS
Del 20 al 27 de juny

Programació i més informació a
www.santsadurni.cat/festadelsbarris

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: 647111836 / Josefa: 639157510
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La nova Llesqueria de Sant Sadurní
c/ Església, 6. Sant Sadurní d’Anoia

Un racó per a tothom.
Entra, seu, gaudeix i no t’oblidis de la copa de Cava!
Horari: De Dimecres a Diumenge de 18:00 a 23:00h.
Telèfon: 93 042 81 60

AGENDA JUNY
Dissabte 1 de juny

Caminada familiar - Setmana de la Natura.
10:00 Des de davant de la Biblioteca fins al Llac de Raventós i
Blanc, on hi haurà un esmorzar saludable, repartiment de braçalets
solidaris i jocs i activitats d’observació de fauna i alliberament
d’aus, amb la participació dels Agents Rurals. Inscripció completa.
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Taller: ”Exercit@ la Ment”
11:30 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Taller on es dóna a conèixer la plataforma virtual pensada perquè
la gent gran exerciti les seves capacitats cognitives de manera
senzilla i entretinguda, com a clau per a tenir un envelliment
satisfactori i saludable. En aquest taller es treballaran les
principals àrees cognitives del cervell: el llenguatge, la memòria,
les funcions executives, el processament virtual, l’atenció i la
concentració, i el pensament auditiu.
Dimarts 4 de juny

Xerrada “Com llegir una fotografia”
19:00 a càrrec de Luis Ochandorena, fotògraf, professor, divulgador
i escriptor.
A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la
Vellesa, 10.
Dimecres 5 de juny

Presentació i prova vehicle GLP.
17:00 Acte de presentació d’aquest vehicle que funciona amb Gas
Liquat del Petroli, amb estands informatius i tallers de manualitats
per als més menuts. A la Plaça de l’Ajuntament.

Organitza: Regidoria de Medi ambient de l’ajuntament.

Cloenda de la tercera edició del concurs de
lectura “Puja al tren”.
17:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
Per a tots els participants de l’activitat.
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Dijous 6 de juny

Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al consumidor.
10:30 - 13:00 A l’Era d’en Guineu. Pl. Era d’En Guineu.
Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre
temes de consum. Organitza: Diputació de Barcelona.

Concert dels alumnes del taller de guitarres de
l’Escola de Música de Sant Sadurní.
17:15 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Repertori de cançons que van des de bandes sonores de
pel·lícules, grups musicals del moment a música tradicional. En
acabar hi haurà sucs, cava i coca.

Inauguració de l’Exposició “L’AIGUA”.
19:00 A la Piscina Municipal de Sant Sadurní d’Anoia.
Una mirada crítica a l’ús i abús que en fem d’aquest recurs natural.
Organitza: VOLUNTÀRIES DE MANS UNIDES

Divendres 7 de juny

Dia mundial del refugiat/da.
18:00 Plaça de l’Ajuntament.
Commemoració del dia internacional del refugiat 18h ‘Ocupem’
la plaça. Vine i planta la teva tenda! 18.15h Actuació de l’escola
de música 18.45h Pintem un mandala gegant. Activitat familiar
amb guixos de colors 19.30h Xerrada-Testimoni Un refugiat de
Nicaragua explica la seva historia punyent Posterior col·loqui 21h.
Sopar de carmanyola Vine amb el teu sopar per compartir. 22.30h
Nacidos culpables Amb José Manuel Garzón Dins el festival EVA
Tota la tarda i vespre fira d’ONG i entitats.
Organitza: Regidoria de Cultura i de Cooperació, Escola de música i Consell de
cooperació i Festival EVA .
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Inauguració de la 14a Mostra “El Cor de l’art”
pintura dels alumnes d’Amarts.
20:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dissabte 8 de juny

Sortida mediambiental “caminada a La Mola”.
7:45 Sortida al parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac
de dificultat moderada. La ruta ens portarà fins al cim de La
Mola on hi tenim Sant Llorenç del Munt i des d’on tindrem unes
magnífiques vistes del Vallès i de Montserrat. Tot i que l’activitat
és gratuïta s’ha de contractar una assegurança obligatòria de
4€ a excepció de les persones federades. Cal inscripció prèvia al
telèfon 619076250 (trucant o enviant un whatsapp) o mitjançant
correu electrònic a educacioambiental@santsadurni.cat S’ha de
dur calçat adequat i aigua, així com esmorzar i dinar.
Organitza: Regidoria de Medi ambient .

Visita amb tast dirigit de caves al CIC Fassina.
11:00 CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23
(entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme).
Vols conèixer el procés del cava i tastar-ne diferents tipus per
apreciar-ne les diferències? Apunta’t a la visita especial al Centre
d’Interpretació del Cava! Amb un recorregut interactiu pel món
del cava, des dels orígens, la història, el procés d’elaboració,
fins a la seva cultura i l’esperit de celebració. A continuació,
tast de tres caves Maria Rigol Ordi guiat per un professional que
n’anirà explicant les característiques i donarà directrius de forma
espontània i divertida per valorar i conèixer millor cada cava.

Organitza: CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava i caves Maria Rigol Ordi.

Primer aperitiu per Can Guineu
12:00 A l’Era de Can Guineu.
Taula rodona amb convidats per parlar, escoltar i compartir idees
pel projecte de la Casa de les Arts. Música amb Albert Caire,
el combo de jazz de l’Escola de Música Municipal, Arritmics i
Tabalots. Organitza: Plataforma Espai Can Guineu.
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29à Aplec de Penyes del RCD Espanyol
Camp de futbol municipal La Triola

17:00 Partit de futbol “Specials” RCD Espanyol - Nàstic de
Tarragona
18:00 Partit de futbol femení RCD Espanyol - UE Sant Sadurní

Botifarrada popular
20:00 Al carrer Raval.
Seguim amb la mateixa il.lusió. Botifarrada popular al carrer Raval
per recaptar fons per restituir materials de reivindicació i protesta
sostrets del carrer. Organitza: ANC Sant Sadurní.
Diumenge 9 de juny

29à Aplec de Penyes del RCD Espanyol
Al Parc de la Rambla
9:00 Recepció de les penyes i esmorzar de l’Aplec 10:30 Cercavila
pels carrers de Sant Sadurní, amb les penyes i elements de les
festes populars, a més de la parella de mascotes periques.
Recepció a la plaça de l’Ajuntament
11:00 Acte oficial de l’Aplex. Pregó, benvinguda de les autoritats i
brindis amb cava
12:00 Visita a diverses caves de la localitat i rodalies, a l’Espai
Xocolata i Centre d’interpretació del Cava
14:30 Dinar de l’Aplec al Celler Gran de Caves Codorniu
17:30 Cloenda de l’Aplec del Cava

Celebració comunitària de la unció dels malalts.
10:00 A l’Església Parroquial.
Dilluns 10 de juny

Tertúlia de les ONG ‘Els refugiats ens fan nosa?’.
12:00 A l’estudi de Ràdio Sant Sadurní.
En directe al 107.2 de la FM i www.radiosantsadurni.cat.
Organitza: Ràdio Sant Sadurní i Consell de Cooperació.
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Hora del conte per a petitons “De què fa gust la
lluna?”
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
A càrrec de Sandra Rossi. Per a famílies amb infants d’1 a 3 anys.
Amb inscripció prèvia a partir del 4 de juny al web:
www.santsadurni.cat/activitatsinfantils.

Presentació dels llibres “El gran salt d’en
Clarinet” i “Honor de poble poble” de Jordi Romeu.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Amb Sílvia Romero i Jordi Martín.

Conferència Ruanda. 25 anys després del genocidi.
19:30 A La Llar.
A càrrec de la delegada de Mans Unides del Bisbat de Sant Feliu,
Teresa Gisbert. Organitza: Mans Unides.
Dimarts 11 de juny

Documental ‘District zero’.
19:00 A la Sala d’actes del casal d’entitats.
Amb Pablo Tosco, fotoperiodista autor del documental.
Organitza: Oxfam.

Dijous 13 de juny

Audicions 3r trimestre, curs 2018-19.
A l’Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1.
Del 13 al 19 de juny, a la tarda, es faran les audicions del 3r
trimestre, amb l’actuació dels alumnes de diferents instruments.
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní.
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‘La meva pell’, documental, Dins de la 11a. Quinzena
solidària.
19:30 A la Sala multimèdia del Centre cultural
El relat de vuit dones valentes amb arrels, identitats, orígens i
sabers diferents. Organitza: Entrepobles.

Cicle Gost amb ‘Lenguas Muertas’
21:00 Al pati del Centre Cultural. pl. Homenatge a la Vellesa.
Recital musico-poètic on rescaten Leopoldo Maria Panero.
Divendres 14 de juny

Música en família a càrrec d’Anna Roig.
Al Centre Vilarnau.

De 17:15 a 17:45 per infants de 12 a 24 mesos
De 18.00 a 18:45 per infants de 24 a 36 mesos
De 19:00 a 19:45 per infants de 2 a 5 anys.
Els i les infants han d’estar acompanyats. Màxim 2 persones
adultes per infant. Les places són limitades.
Per a més informació i inscripcions: www.santsadurni.cat.
Tf: 938914309 e-mail: centrevilarnau@santsadurni.cat.

Actuació del grup de playback del Casal d’Avis de
Sant Esteve Sesrovires “Salt a la Fama”
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Vine a passar una tarda d’allò més entretinguda i divertida amb el
grup de playback dels avis del Casal de Sant Esteve Sesrovires,
amb un repertori variat on no hi faltarà de res! En acabar, hi haurà
coca i cava per tothom.

Festa P5, 6è de Primària i 4t d’ESO- Vedruna Sant
Sadurní
17:45 Festa per celebrar el pas de les etapes de P5, 6è de primària
i 4t d’ESO. I, final conjunt per tota l’escola amb el sopar final
organitzat per l’AMPA.
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17:45 Festa de P5 / 18.45h Festa de 6è de Primària/
19.45 Festa de 4t d’ESO / Sopar final per tothom: 21h. P5-Pati dels
arbres de l’escola/ 6è Primària- Sala d’actes/4t d’ESO- Pati d’ESO.

En la seva pell- I si fóssim refugiats?
20:30 Pati del Centre cultural
Bromes apart presenta la seva visió sobre testimonis de persones
refugiades. Organitza: Bromes apart i Fundipau.
Dissabte 15 de juny

Constitució Nou Ajuntament 2019-2023
12:00 Al Celler de la Fassina de Can Guineu.
Ple extraordinari de constitució del nou consistori de l’Ajuntament
de Sant Sadurní per al mandat 2019-2023. En directe per Ràdio
Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat

Santsa Sound, festival de música dels grups locals.
20:00 A l’Era d’en Guineu. Zona lounge & Street Food.
Diumenge 16 de juny

Concert Fi de Curs 2018-2019.
20:00 A l’Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1.
Com cada any l’escola de música torna a tancar el curs amb
l’actuació dels laboratoris de combo, el combo jazz i el conjunt
vocal a la plaça de l’església.
Dimarts 18 de juny

Taller de cuina saludable al Centre Vilarnau.
17:30 Plaça Germans Segura Viudas s/n.
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 per
pensionistes) Més informació i inscripcions: Al Centre Vilarnau.
De 16:00 a 20:00 hores. Tf: 938914309
e-mail: centrevilarnau@santsadurni.cat
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Dimecres 19 de juny

Barri Coral
21:30 Als porxos de l’Església.
La Coral Sant Sadurní fa una assaig sota als porxos de l´església
per mostrar com aprenem les cançons. Al final, a les11h, traca i
coca i cava per a tothom.
Organitza: Coral Sant Sadurní.

Dijous 20 de juny

Concert “Santsa Banda”.
18:30 Ajuntament de Sant Sadurní - Pl. Ajuntament 1.
La “Santsa Banda” de l’escola de música actuarà a la Plaça
de l’Ajuntament en el marc de les festes de Barris, després de
l’espectacle infantil que habitualment es fa al Barri Ajuntament.
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní.

Divendres 21 de juny

Rengle dels confits
17:00 A la plaça de l’Ajuntament.
Barri Ajuntament. El rengle finalitzarà amb coca i confits per als
infants de la vila.
Diumenge 23 de juny

Revetlla de Sant Joan
A les 21h. Rebuda de la flama del Canigó a la pl. de l’Església, que
arribarà amb bicicleta. Lectura del Manifest i cercavila fins la
plaça del Pont Romà, on hi començarà el sopar de carmanyola, el
castell de focs del barri Església i encesa de la foguera a càrrec
del diables Se m’n Refum, que donarà inici a la Revetlla popular
del Barri.

14

Dijous 27 de juny

Tast amistós:

escumosos
a la fresca.

20:00 Cal Feru eno·botiga.
Darrer tast de la temporada.
Analitzarem els diferents
espumosos mundials. Tastarem fins a 8 escumosos de diferent
tipus d’elaboració, origen i nomenclatures. En acabar el tast, ens
quedarem a sopar un entrepà, per gaudir dels caves, la companyia
i la nit d´estiu. Preu: 25 euros.
Organitza: Cal Feru eno·botiga.

Divendres 28 de juny

Festa final de curs del Casal Municipal
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
La gent gran del Casal Municipal celebra el final de curs. Hi haurà
exposició de pintures del alumnes del taller Evadir-se pintant,
peça de piano, lectura de poemes i/o textos, actuació de la coral
del Casal, el joc del Casal, enquesta de valoració de les activitats
anuals, i el pica-pica de final de curs!!!.

Sopar final de curs
21:00 Plaça de l’Església. Organitza: Parròquia Sant Sadurní

Cinema a la fresca ‘Liceu a la fresca amb Tosca’.
22:00 A la Pista d’El Centre
Liudmyla Monastyrska en una de les òperes italianes més cèlebres.
Torna al Liceu el muntatge de Paco Azorín de l’òpera de Giacomo
Puccini. Odi, amor, passió, violència i religió van de bracet en
aquesta obra mestra. Amb direcció musical de Johan Fiore.
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Dissabte 29 de juny

Sopar 45 anys - Generació 1974
21:00 Vas néixer el 1974? Aquest any en fas 45. No t’encantis! Ha
arribat el dia de celebrar-ho plegats. Confirmació assistència
i més informació sobre lloc i preu a generacio74@gmail.com,
indicant nom i cognoms, data de naixement i telèfon. Segueix-nos
a twitter i instagram: @45generacio74. Organitza: Generació 1974.

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.
02/06/2019 Vostè pot experimentar goig en servir a Déu 09/06/2019
Qui és el seu Déu? 16/06/2019 “Tingui fe en les bones noves”
23/06/2019 Compleix vostè amb els requisits De Déu? 30/06/2019 Està
transformant la veritat la seva vida?. Organitza: Testimonis Cristians de Jehová.
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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

Cursets i activitats digirides
piscina municipal. Estiu 2019
Les preinscripcions als cursets i activitats dirigides
de la piscina municipal per a la temporada
d’estiu 2019 es faran via on line des del web de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, del 3 al 9 de
juny de 2019.
S’obriran el dia 3 de juny a les 10:00h i restaran obertes fins
al dia 9 de juny a les 23:59h, a l’adreça www.santsadurni.cat/
inscripcionspiscinaestiu . A partir del dia 10 de juny només es
podran fer de manera presencial a la Zona Esportiva.
(*) IMPORTANT:
L’enllaç www.santsadurni.cat/inscripcionspiscinaestiu no
estarà actiu fins el mateix dia 3 de juny a les 10:00 hores.
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EXPOSICIONS
Exposició de Patchwork.

Treballs de les alumnes dels tallers de
l’Associació de Dones de Sant Sadurní.
A l’Índex
Del 14 al 16 de juny. Matins de 12 a 14h i
tardes de 18 a 20:30h.

14ª Mostra “El cor de l’art”

Pintura dels alumnes d’Amarts.
A la Biblioteca Municipal
Del 7 al 28 de juny del 2019. Matins
de dimarts a dissabtes de 10:00 a
14:00, tardes de dilluns a divendres de
16:00 a 20:30, a partir del 22 de juny
dissabtes tancat.

Vitrines d’art de la biblioteca: “Pedres vives:
col·lecció de cactus i bolets fets amb pedres de
riu pintades a mà”

de Fina A. Cervera.
Del 3 al 28 de juny del 2019.
Matins de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00, tardes de dilluns a
divendres de 16:00 a 20:30, a partir del 22 de juny dissabtes tancat.
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FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 2 de JUNY

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del 3 al 9 de JUNY

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 10 al 16 de JUNY

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 17 al 23 de JUNY

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 24 al 30 de JUNY

www.santsadurni.cat
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Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.

