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ActiVitAts dE tARdOR 2019 A l’ÍNdEx
 
Passa una tarda diferent a l’Índex. Per tots i totes els qui necessiteu 
un descans de tantes classes! Eina per a poder desconnectar i 
passar una bona estona!
 
DILLUNS 4 DE NOVEMBRE
A partir de les 17h a l’Índex
 
# Preu: Gratuït
# Adreçat a joves a partir de 12 anys.
# A càrrec d’Índexjove
 
Més informació a: www.santsadurni.cat/ijove_activitats
 
tAllER: “NO Estudiïs Més, EstudiA MillOR” 
dimarts 12 de novembre. de 17.15 h a 18.45 h. 

Aquest taller de tècniques d’estudi té com objectiu donar elements 
per superar les dificultats en el treball escolar i aconseguir un bon 
rendiment acadèmic.
S’abordaran continguts com la preparació personal i l’organització, 
les tasques de lectura, subratllat, resums i esquemes, o la 
realització dels diferents tipus d’exàmens.
Per a joves de 1er i 2on d’ESO.  

tAllER: “QuE NO NOMés Estudïi Més siNó MillOR”
 dijous 14 de novembre. de 19 a 20.30 h. A l’Índex. 

Aquest taller, té com objectius dotar als pares i mares de més 
recursos a l´hora d´assessorar als seus fills/es en l´estudi, aportar 
una nova perspectiva al tema de les tècniques d´estudi i contribuir 
a l´augment de l´entesa i la felicitat familiar. Per a pares i mares 
d’alumnes de secundària.

Inscripcions on-line a partir del 28 d’octubre. 
Places limitades. 
A l’Índex. Servei de Joventut. Cr. Pompeu Fabra, 34. 
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MAtRÍculA ViVA
cENtRE dE fORMAció d’Adults sANt sAduRNÍ

•	 Graduat en Educació Secundària per Adults (GES) 
•	 Anglès 1, 2 i 3 (A.1 i A.2) 
•	 Informàtica: Competic inicial i competic 1
•	 Català 3 (B1)

Documentació que cal aportar: Original i fotocòpia del DNI o 
altre document d´identificació. Targeta sanitària i fotocòpia. Dues 
fotografies de carnet. 

Horari d’atenció al públic: 
dilluns de 12:30 a 13:30. Dijous: 10 a 11h 

Email: adultssantsadurni@gmail.com 
Tel. 93 818 40 32 
Av/Francesc Macià s/n (a l´edifici de l’escola J.Verdaguer)
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AGENDA NOVEMBRE

Divendres 1 de novembre

iNici dEl tAllER “AliMENtA El tEu BENEstAR” 

10:15 Taller que té com a objectius principals: hàbits saludables 
per tenir una alimentació adequada. els aliments i els seus 
components. la dieta saludable. l’alimentació en l’envelliment. 
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

AulA dE sAlut 2019-20 

10:30 L’aula de salut engloba dos mòduls on diferents professionals 
condueixen sessions per treballar les habilitats necessàries que 
necessiten les persones cuidadores per millorar la vida de les 
persones dependents i al mateix temps facilitar eines per poder 
viure positivament l’experiència de cuidar. Agrupa 10 sessions 
dirigides per un psicòleg que treballa la gestió de les emocions i 
sentiments, com impacta la malaltia en la persona cuidadora, com 
s’ha de cuidar ella mateixa... Aquestes sessions es destinen a un 
grup tancat de 20 persones. Dates: 15,22 i 29 d´octubre 5,12,19 i 
26 de novembre 3,10 i 17 de desembre. Al CAP de Sant Sadurní. 
Horari: de 10:30 a 12h. CAP Sant Sadurní - c. Gelida, s/n. 
Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i CAP Sant Sadurní. 

cONcERt dE tARdOR 

18:30 Extraordinari concert de Tots Sants amb la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona en commemoració del 35è aniversari de la 
proclamació de la nostra vila com a Ciutat Pubilla de la Sardana, 
l’any 1984. Més informació www.sardanesasantsadurni.org/
concert-de-tardor-2019. Al CIC Fassina c/ Sant Pere 40-42. 
Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní. 



Dimarts 5 de novembre
Dimarts 5 de novembre
PREsENtAció lliBREs “JOAN cAdEVAll: PROfEssOR, 
BOtàNic i gEògRAf” i “ElEMENts dE BOtàNicA 
POPulAR” d’àNgEl MANuEl HERNANdEz cARdONA 
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. 

Dimecres 6 de novembre

iNAuguRAció dE l’ExPOsició “MOMENts” PiNtuRA A 
l’Oli i PAstEl d’isABEl fuENtEs
19:30 L’exposició es podrà veure del 6 al 26 de novembre en 
horari de biblioteca. Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dijous 7 de novembre

MOst A lEs EscOlEs
9:30 Projecció de la millor selecció de treballs audiovisuals sobre la 
vinya, el vi i el cava, de la secció Collita del Festival, per a alumnes 
de primària i secundària. Les projeccions s’acompanyen amb la 
presència d’alguns dels seus realitzadors i part dels seus equips. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Al 
CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23. 
Organitza: Most Festival Internacional del Vi i el Cava. 

Divendres 8 de novembre

JORNAdA dE fORMAció cOMuNicAció dEl Vi 
10:00 Matinal de reflexió al voltant de la comunicació del vi. En 
el marc de la jornada, es projecten els treballs audiovisuals de 
promoció del vi i del cava que formen part de la secció Collita del 
Most 2019. Al CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. 
Hospital 23. 
Organitza: Most Festival Internacional del Vi i el Cava. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i la DO Cava.
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xERRAdA sOBRE”l’iNsOMNi”
17:00 Aprofundirem en què és la son, per què hem de dormir i 
quantes hores. A continuació explicarem i donarem diferents 
pautes per tractar l’insomni. Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Organitza: Farmàcia Anna Ferrer. 

Dissabte 9 de novembre

MONtsERRAt EN Btt 

8:00 Clàssica travessa entre Sant Sadurní i el Monestir de 
Montserrat per camins de muntanya amb bicicleta tot terreny. 
La tornada dependrà de cadascú: Tren des de Monistrol, cotxes 
particulars o en BTT des de Can Massana. Recorregut: 45km i 
800m desnivell aproximat. Dificultat Mitjana. Anada i tornada 
70km aprox. Sortida des de Plaça Pau Casals. 
Organitza: Club BTT País del Cava. 

HOQuEi PAtiNs cE NOiA fREixENEt - cP VOltREgà 

19:30 8a jornada de l’OK lliga. Partit retransmès en directe a Ràdio 
Sant Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat. 
Socis: 5 euros; No socis: 12 euros. Pavelló olímpic de l’Ateneu. 

gAlA dEl Vi A sANt sAduRNÍ d’ANOiA
22:00 La sessió projectarà les pel·lícules del vi: Anatomia dels 
sentits: el Penedès artesà, de Sara Ferré i Santi de Redondo 
(Catalunya, 2019), i L’invisible, de Sergey Tsoller (França, 2017). 
Most Festival és un esdeveniment d´abast internacional que 
recull la millor producció audiovisual relacionada amb la cultura 
de la vinya, el vi i el cava. Així mateix, el festival brinda pel bon 
cinema amb la projecció de pel·lícules de grans directors no 
estrenades comercialment. Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia i caves Recaredo. Al CIC Fassina Centre 
d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23. 
Organitza: Most Festival Internacional del Vi i el Cava. 

Dilluns 11 de novembre
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Dilluns 11 de novembre

PREsENtAció dEl còMic 

‘QuAN tANcO Els 
ulls REcORdO’ 
19:30 A càrrec de l’autora Cristina Bueno. 
Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10. 
Organitza: Creu Roja. 

Dimarts 12 de novembre

PREsENtAció dEl lliBRE dE MANEl cAPEllAdEs 
“PARticulAR HistòRiA d´iNicis i fiNAls”
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. 

Dimecres 13 de novembre

“dE tOts Els cOlORs”, HORA dEl cONtE 

17:30 A càrrec de Mònica Torra Contes que amb un toc d´humor 
ens conviden a reflexionar sobre les relacions d´amistat, i que 
ens ajudaran a qüestionar els estereotips de gènere per avançar 
cap a la igualtat. A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dijous 14 de novembre 

EsPAi OBERt
19:00 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. 

8



Dijous 14 de novembre

PREsENtAció dEl lliBRE 
“Els BOMBERs sERAN 
sEMPRE NOstREs” 
dE BOMBERs PER lA REPúBlicA. 
19:30 Amb la presència dels autors de 
l´obra: Marc Ferrer, Ali Olmos i Carles 
Savalls. A la Biblioteca Ramon Bosch de 
Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 
10. Organitza: ANC Sant Sadurní. 

Dijous 14 de novembre

sAgRAMENt dE lA cONfiRMAció
20:00 A l’Església parroquial. 

Divendres 15 de novembre 

tAllER sOBRE”NOVEs tEcNOlOgiEs” 

17:30 Els alumnes de l’Escola Intermunicipal ens posaran al dia i 
resoldran dubtes sobre el funcionament del mòbil, descàrregues 
d’aplicacions. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - 
Ps. Can Ferrer 11. Organitza: Escola Intermunicipal i Casal Municipal. 

Dissabte 16 de novembre 

ExcuRsió Al MAtARRANyA 

7:00 Sortida a les 7h de la Plaça Pau Casals Visita a Calaceite, 
Fuentespalda, Casa Belsa i Valderrobres Responsables Imma 
636714076 i Àngels 618487672 Preu: 35€  Sòcies  40 No sòcies. 
Matarranya. Organitza: Associació de Dones de Sant Sansadurni. 
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13ENEs JORNAdEs dE ROl 

10:00 Al llarg dels torns de matí (10-14h) i tarda (16-21h) s’oferiran de 
forma gratuïta diverses partides de Jocs de Rol, amb ambientacions 
i temàtiques variades. No cal experiència ni coneixements previs 
en cap reglament de joc. Et pica la curiositat? Vine a l’inici de 
cada torn - a les 10 i a les 16h - i deixa’t portar interpretant el teu 
personatge en una història que tu també ajudes a construir. No 
és un joc de taula, cada experiència és única i basada en la teva 
pròpia imaginació. Els menors de 12 anys es prega que consultin 
prèviament la disponibilitat de partides dedicades especialment 
a un públic infantil / familiar. A l’Índex. Servei de Joventut - Cr. 
Pompeu Fabra, 34. Organitza: Associació Lúdica El Refugi. 

Diumenge 17 de novembre

ciNEMA Al cAsAl. ME llAMO ViOlEtA 
18:30 Juny 2019.(V.O, Català i castellà). Dirigida per Marc Parramon 
i David Fernández de Castro. “Als sis anys l’Ignacio va dir als seus 
pares: “Sóc una nena i em dic Violeta”. Al Casal d’Entitats. Organitza 
regidoria de Cultura i Cicle Gaudí

Dimarts 19 de novembre

PREsENtAció dE lA NOVEl·lA 

“tAst d’EstREllEs” 
AMB l’AutOR, JOAQuiM MOliNA
19:30 Una dona amb prou força i 
determinació per muntar un imperi del cava. 
Uns secrets familiars que emmetzinaran 
una família.... ambientat a Sant Sadurní. A 
la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

10



Dimarts 19 de novembre
Dimarts 19 de novembre
HOQuEi PAtiNs cE NOiA fREixENEt - cH PAlAfRugEll. 
21:00 9a jornada de l’OK lliga. Partit retransmès en directe a Ràdio 
Sant Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat. 
Socis: 5 euros; No socis: 12 euros. Al pavelló Olímpic de l’Ateneu. 
Organitza: CE NOIA FREIXENET. 

Del 20 al 22 de novembre

cONcERts sANtA cEcÍliA
Pel tradicional concert de Santa Cecília, patrona dels músics, 
els alumnes de l’escola de música es preparen per interpretar el 
què han practicat durant els primers mesos del curs. Amb motiu 
d´aquesta celebració podrem gaudir durant tres dies de petits 
concerts i actuacions dels alumnes. El dia 20 es faran activitats 
especials a les classes, només obertes a l’alumnat. El 21 de 
novembre  els alumnes de la Santsa Banda actuaran als porxos 
de l’Església i els grups de Taller de Corda i Taller de Guitarres 
faran un petit concert a la Biblioteca de la vila, a les 17:15h. El 22 
de novembre, com a cloenda dels actes de Santa Cecília, actuaran 
diferents alumnes a la Sala d’Actes de l’Escola de Música, a les 
18:30h. A l’Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1. 
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní. 

Dimecres 20 de novembre

tAllER “NOVEs MAsculiNitAts” 

19:30 Dirigit a: població jove i adults Existeixen múltiples maneres 
de ser home en l’actualitat. La diferència entre elles rau en els 
valors que les fonamenten. Aquest taller pretén evidenciar 
aquestes diferències i promoure masculinitats respectuoses i 
igualitàries i que promoguin el desenvolupament integral de totes 
les persones. A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: Regidoria d’igualtat. 
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Divendres 22 de novembre

Al sOstRE dEl MóN
18:00 Cinema familiar i infantil recomanat a partir dels 6 anys. Premi 
a la millor creació de personatge i al millor disseny d´escenografia 
2015 – Emile Award (França), dels European Animation Award. Al 
Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas s/n.  

PREsENtAció i lEctuRA dEls cONtEs dEl lliBRE 
“cONtEs dEs dE lA PREsó” d’ORiOl JuNQuERAs. 
18:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. Organitza: Secció Local d’ERC. 

Dissabte 23 de novembre 

tAllER fAMiliAR “lEs cúPulEs dE lEONARdO”
11:00 Per a famílies amb infants a partir dels 5 anys. Cal inscripció 
prèvia a partir del 12 de novembre al web www.santsadurni.cat/
activitatsinfantils. A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10.
 
Dissabte 23 de novembre 

sORtidA Al tEAtRE 
gOyA A VEuRE l’OBRA

“lA dONA dEl 600” 
16:15 Sortida Pont Romà

Diumenge 24 de novembre 
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RENOVA lA tEVA ROBA 
10:00 Mercat d’intercanvi de roba de 2ª mà. La roba es podrà 
lliurar amb un màxim de set peces al casal d’entitats en els 
següents dies i horaris: el 5/11 de 18-19h, el 12/11 de 10.30-12.30h 
i el 15/11 de 10-12h. El dia del mercat es podrà anar a escollir 
el bescanvi. A més hi ha organitzat un taller de ganxet i un de 
costura per agafar idees i personalitzar la roba. A l’Índex. Servei 
de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34. Organitza: Banc de Temps de Sant 
Sadurní d’Anoia i Regidoría de Medi Ambient. 

Dilluns 25 de novembre

cONcENtRAciONs cONtRA lA ViOlèNciA, uNA flOR. 
12:00 i 19:00 A la Plaça de l’ajuntament. 
Organitza: Taula per la igualtat. 

Dilluns 25 de novembre 

cONfERèNciA MARAtó dE tV3 sOBRE lEs 
MAlAltiEs MiNORitàRiEs 

19:30  A la Biblioteca 
Ramon Bosch de Noya - 
Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. 

Dimarts 26 de novembre

iNici dEl tAllER “ExERcitA lA MENt”
11:30  Taller que té com a objectiu donar eines per poder exercitar 
la ment i mantenir-la activa durant molt de temps. Al Casal 
Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
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Dimecres 27 de novembre

PREsENtAció dEl lliBRE “21 dÍAs dE iRA” dEl 
sAduRNiNENc dAVid cAsAls-ROMA 
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. 

Dijous 28 de novembre

BAll BERENAR dE lA gENt gRAN 
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can 
Ferrer 11. 

Dissabte 30 de novembre

REVisió dE cAixEs Niu iNsEctÍVORs Al Riu fOix 

16:30 Jornada de seguiment i neteja de caixes niu d´ocells 
insectívors a la riba del riu de Foix al nucli dels Monjos. Activitat 
adreçada al públic en general. Lloc de Trobada: Molí del Foix 
(carrer Farigola, 2-8, els Monjos). Organitza: Municipis del camí del riu. 

tEAtRE AMB l’OBRA “tREs PAMs” 

18:30 La senyora Pepa fa mitja, l’Àgata remena papers i més 
papers i la Cristina es prepara per rebre la visita de la senyoreta 
(pobre del que li digui senyora) Riudellops. Tot sembla estar 
tranquil aquest matí fins que de sobte sona el timbre. I començen 
els embolics. Una inspectora curiosa, una dona de fer feines amb 
molts secrets dins seu, un contracte molt extens, un maletí amb 
farina de mamut, i una gibrella a punt de vessar. Papers de colors i 
la Pepa que ens intenta explicar una història. Res és el que sembla. 
Totes amaguen secrets. A càrrec del grup de teatre Mai és tard. Al 
Celler de la Fassina de Can Guineu.
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cuRs d’ORNitOlOgiA
19:00 A càrrec de Xavier Bayer. Tercera jornada del curs 
d’ornitologia amb sessió teòrica. A l´Escorxador (c. Escorxador, 
19, de Vilafranca del Penedès). Organitza: Municipis del camí del riu. 

HOQuEi PAtiNs cE NOiA fREixENEt - cE llEidA llistA 
BlAVA. 
19:30 11a jornada de l’OK lliga. Partit retransmès en directe a Ràdio 
Sant Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.
cat. Socis: 5 euros; No socis: 12 euros. PAVELLÓ OLIMPIC DE 
L’ATENEU. Organitza: CE NOIA FREIXENET. 

fEstA MAJOR
Dijous 28 de novembre

20:00 cONcERt sANtsA BANdA 
lA sANtsABANdA PREsENtA: «lA BANdA sONORA dE 
lEs NOstREs VidEs»
En el marc de la Festa Major i dels actes que l’Escola de Música 
celebrarà aquest curs amb motiu del seu 10è aniversari, la Santsa 
Banda actuarà al Celler de la Fassina. 
Lloc: Al CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava - Cr. 
Hospital 23 (entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme). 
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní. 

19:00 iNAuguRAció dE l’ExPOsició dE fEstA MAJOR 
Lloc: Centre Cultural de la Plaça Nova
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Biblioteca Ramon Bosch de Noya

Divendres 29 de novembre
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Divendres 29 de novembre 

tRAdiciONAl cERcAVilA dE 
fEstA MAJOR 
11:30 Amb els Gegants, 
els Capgrossos, el Ball de 
Panderetes, les Gitanes, els 
Bastoners i el nou Ball de 
Pastorets. 
Lloc de sortida: Des dels 
quatre vents (Al capdamunt 
del Carrer Raval )
Recorregut:  Raval, Doctor 
Escayola, plaça de l’Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn 
Fontanilles i plaça de l’Església.
Ho organitza:  Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Associació de Balls Populars de Sant Sadurní d’Anoia

Divendres 29 de novembre

12:00 MissA sOlEMNE fEstA MAJOR
A l’església parroquial de Sant Sadurní d’Anoia. 
En acabar, s’oferirà un VERMut POPulAR
Lloc: plaça de l’Església
Ho organitza: Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia

18:30 cONcENtRAció dE diABlEs i tiMBAlERs A lA 
PlAçA dE l’EsglésiA

19:00 iNici dEl cORREfOc AMB Els JOVEs i Els diABlEs 
sE M’N REfuM
Recorregut: plaça de l’Església, carrers Mossèn Fontanilles, 
Església, Hospital i plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Diables Se m’n Refum i Tabalers Tabalots
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A continuació, tRAdiciONAl lEctuRA dEls VERsOts.
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Diables Se m’n Refum

21:00 HORA cONtE gOlfA
Lloc: Centre Cultural de la Plaça Nova
Ho organitza: Biblioteca Ramon Bosch de Noya
Hi col·labora: Caves Fontpinet

22:00 ExHiBició i BAtAllA dE RAP a càrrec del col·lectiu local 
«SVG Rap Battles»
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora:  SVG Rap Battles

A continuació, 
cONcERt AMB El gRuP PENEdEsENc NOVOMEstO.
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

Per acabar, fi dE fEstA AMB dJ ENkA
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

Dissabte 30 de novembre

11:30 EsPEctAclE fAMiliAR «tu NO POts», a càrrec de la 
companyia Laberta Delpoblet.
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria d’Igualtat
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

12:30 tAst dE PARAulEs - Vermut literari
Lloc: Centre Cultural de la Plaça Nova
Ho organitza: Tast de Paraules
Hi col·labora:  Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura i Biblioteca 
Ramon Bosch de Noya 
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16:00 tARdA fAMiliAR dE JOcs Al cARRER AMB guixOt 
dE 8, que ens portarà «Gargot de jocs: l’altra vida de les coses». 
(Fins les 19h)
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

18:00 JOVE tABAlAdA iNfERNAl
Lloc d’inici: plaça de l’església
Recorregut: plaça de l’església, carrers: mn. Fontanilles, 
Església, Hospital, plaça de l’ajuntament, dr. Escayola i Raval.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Diables Se m’n Refum

A continuació, cORREfOc iNfANtil AMB Els JOVEs sE M’N 
REfuM i lEs cOllEs cONVidAdEs
Sortida: Els quatre vents (al capdamunt del carrer Raval)
Recorregut: Raval, Doctor Escayola, plaça de l’Ajuntament, 
Hospital, Església, Mossèn Fontanilles i plaça de l’Església.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Diables Se m’n Refum 

A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)

21:00 VEsPRE dE VERsiONs AMB El gRuP PENEdEsENc 
tRifàsic AMB gEl
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

A continuació, Els MillORs clàssics dEls 80 AMB El 
gRuP dE VERsiONs lA gOldEN BEAt
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

Per acabar, fi dE fEstA AMB El sAduRNiNENc dJ Pitu
Lloc: A l’Envelat de Festa Major (Carrer Gelida s/n)
Ho organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia – Regidoria de Cultura

Diumenge 1 de desembre
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12:00 APERitiu tEAtRAl. Lloc: Pati del CIC Fassina
Organitza: Associació Espai Can Guineu 

ExPOsició dE fEstA MAJOR
Inauguració: 28 de novembre a les 19.30h
Lloc: Centre Cultural de la Plaça Nova
Durada: Exposició del 28 de novembre al 4 de gener
Horari: horari d’obertura de la Biblioteca Municipal
Ho organitza: Regidoria de Cultura
Hi col·labora: Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noy

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 19:30-20:30. 
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. 
Testimonis Cristians de Jehovà.Passeig del Parc Nº1. 10/11/2019 
Siguem valerosos i confiem en Jehová; 17/11/2019 Confiï en el 
poder salvador de Jehová; 24/11/2019 Aviat se’ns deslliurarà de 
l’angoixa mundial Organitza: Testimonis Cristians de Jehová. 
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ROMERiA A MONtsERRAt. PARRòQuiA sANt sAduRNÍ 

dissabte 9 de novembre 
Matí: 
•	Rebuda	dels	que	pugen	a	peu	i	xocolatada	a	la	plaça	
Abat Oliva. (sortida a les 23.55 del divendres de la plaça de 
l´ajuntament) 
•	A	les	11	sortida	a	peu	fins	a	l´ermita	de	Sant	Miquel	i	
celebració de l´Eucaristia. 

tarda: 
•	A	les	4	de	la	tarda,	visita	guiada:	Montserrat	en	el	camí	
de Sant Ignasi. El Montserrat que va trobar Sant Ignasi (als 
voltants del Santuari. Punt de trobada: plaça del Monestir. 
(cal reserva prèvia a la rectoria. Preu 3 €).
•	A	les	5.45	de	la	tarda,	a	l´atri	de	la	Basílica	ens	trobarem	
plegats per a l´entrada de la romeria, acompanyats per la 
imatge del Sant Crist i els membres del Cos de Portants. 
•	A	les	18.45.	Pregària	de	Vespres	a	la	Basílica.	
•	A	les	10	de	la	nit	VETLLA	DE	SANTA	MARIA	a	la	Basílica.	
•	Ressopó	i	rifa	sorpresa.	

diumenge 10 de novembre
Matí: 
•	A	les	8.20h	del	matí,	sortida	de	l´autocar	des	de	la	plaça	
del Pont Romà. Pujada en cremallera des de Monistrol de 
Montserrat.
•	A	les	11	del	matí	MISSA	CONVENTUAL	amb	la	presentació	i	
ofrena de la nostra Romeria. Després de la missa, rebuda de 
la nostra romeria a la sala de la façana del Monestir amb la 
salutació del P. Abat, Josep Maria Soler. 

tarda: 
•	A	les	4	de	la	tarda,	pregària	del	VIA	CRUCIS	amb	la	imatge	del	
Sant Crist amb el recorregut tradicional, iniciant el camí des de 
la Basílica. 
•	A	les	5.40	de	la	tarda,	Visita	Espiritual	a	la	Moreneta	al	
Cambril. 
•	Després	de	la	pregària	al	Cambril,	retorn	a	Sant	Sadurní.	
Montserrat. 
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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. 

•	cOM MillORAR El tEu PROJEctE dE NEgOci. 
14 de novembre.
Jornades d’Orientació a noves iniciatives empresarials. Al CIC 
Fassina, aula 2a. planta Adreçat a: Persones emprenedores i/o 
empreses de nova creació. Horari: 9h30 a 13h. Places limitades.

•	Què Et cAl sABER PER EMPRENdRE? 
PlANificA lA cREAció dE lA tEVA EMPREsA. 
19, 21 i 26  de novembre 
Centre de Serveis a les empreses Nexes C/Doctor Barraquer 
3-5 Sant Sadurní d’Anoia. Adreçat a: Persones emprenedores, 
dins el camp de la enginyeria que tinguin una idea de negoci i 
vulguin iniciar un projecte empresarial propi. 

•	MètOdE cANVAs. dE lA idEA Al MòdEl dE NEgOci. 
De 9:30 a 14:00. 28 de novembre de 2019 
Adreçat a: Persones emprenedores, en el camp de l’enginyeria 
que tinguin una idea de negoci i vulguin iniciar un projecte 
empresarial. Places limitades 

Més informació i inscripcions: 
Nexes - Centre de Serveis a les Empreses 
 Cr. Dr. Barraquer 3-5. www.santsadurni.cat/nexes



VitRiNEs d’ARt 
“NiNOs d’AMiguRuMi i cROcHEt”
de Margarita Viver i Maribel lópez 
Del 5 al 27 de novembre 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 les vitrines d’art de la Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal i Caves Fonpinet

 
“MOMENts” pintura a l’oli i pastel d’isabel fuentes. 
Del 6 al 26 de novembre en horari de biblioteca. 
A la Biblioteca Municipal

EXPOSICIONS
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de l’1 al 3 de NOVEMBRE                
fARMàciA gAscóN. Rambla de la Generalitat, 26. 

del 4 al 10 de NOVEMBRE  
fARMàciA VilElA. Carrer Tarragona, 34. 

de l’11 al 17 de NOVEMBRE 
fARMàciA NARANJO sAlOM. Carrer Doctor Escayola, 4. 

del 18 al 24 de NOVEMBRE 
fARMàciA ANNA fERRER. Rambla de la Generalitat, 47.

del 25 al 30 de NOVEMBRE
fARMàciA MEstRE. Carrer Hospital, 2.  

  

Més informació al web municipal 
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