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FULL D’INFORMACIÓ LOCAL

FEBRER

SANT SADURNÍ D’ANOIA

Prepara’t per
Carnaval a l’Índex
T’has de preparar la teva
disfressa? us cal assajar la
vostra coreografia?
Vine a l’Índex
Potser amb els companys de
classe o amics esteu preparant
una disfressa conjunta, o potser
voleu reunir-vos per decidir quina
disfressa fer-vos o bé assajar la
coreografia, etc
T’oferim els espais de l’Índex.
De dilluns a divendres, de 16 a 20h
A partir de 12 anys

NOU HORARI DE LA BIBLIOTECA
Matins de dimarts a dissabtes
de 9:30 a 13:30
Tardes de dilluns a divendres
de 15:30 a 20:00

SOM Gent Solidària
L’associació sense ànim de lucre “Somos gente Solidaria” es
dedica a la col·lecta de roba, joguines, ulleres graduades i d’altres
articles per a la gent necessitada. Porta´ns les coses que ja no
utilitzis i ajudaràs no només a la gent necessitada, també al medi
ambient, fent un consum responsable !
Qualsevol ajuda és molt important per a nosaltres. Necesitem
voluntaris i col·laboradors per a la nostra parada solidària i
empreses que vulguin apuntar-se a aquesta gran aventura.
Per a més informació contacteu:
Telèfon: 640 56 32 71
E-mail: somosgentesolidaria@gmail.com;
Instagram: @somosgentesolidaria

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)

AGENDA FEBRER
Diumenge 2 de febrer

Caminada i dinaR
7:00 Sortida amb autocar fins a Sitges, tornada a través del GR-5.
A l’arribada a Sant Sadurní, dinarem a Can Mas de la Riera.
Caminada per a socis Club Trekking i federats FEEC.

Organitza: Club Trekking Sant Sadurní.

Festa de la Candelera
12:00 A l’església parroquial.
Amb els infants batejats el 2019 i els nens i nenes de la catequesi.

Ballada de sardanes, calçotada i ball de parella
12:30 Al Col·legi Sant Josep.

Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní.

Dimarts 4 de febrer

Presentació informe resultats de les enquestes
d’hàbits relacionats amb la salut a 4t. d´ESO
11:00 Al CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital
23 (entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme).
Organitza: Regidoria d’Acció social.

Conferència “Fills de l’instant”
19:00 A La Llar.
Aproximació al sufisme, espiritualitat de l’Islam. A càrrec
d’Arnau Oliveres Künzi, secretari de l’Associació Abadil-Cultura
i Espiritualitat.

Dimecres 5 de febrer

Presentació de la novel·la

“Ella, la noia”
de Carme Montserrat
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.

Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de
Caves Fonpinet, Editorial Trípode i Llibreria Jepi.

Dijous 6 de febrer

Xerrada sobre la hipertensió arterial
16:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Els alumnes del 2n curs del cicle formatiu d’atenció a la
dependència, faran una xerrada sobre la Hipertensió arterial. Què
és, com es mesura, com prevenir-la, afrontar-la i tractar-la.
Divendres 7 de febrer

Tast-maridatge:
vins i formatges
20:00 A Cal Feru eno·botiga.
Un tast maridatge dirigida per Xavier
Roig, sommelier de Cal Feru, on es degustarà una selecció de vins
i formatges per descobrir les millors combinacions de maridatge.
Preu: 35 euros.

Dissabte 8 de febrer

Hoquei patins. Jornada 20
OK Lliga CE Noia Freixenet - FC Barcelona
20:30 Al Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
Partit corresponent a la 20a jornada de l’OK Lliga entre el CE Noia
Freixenet i el FC Barcelona. Retransmès en directe per Ràdio Sant
Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat.
Socis 5 € General 10 €.
Dimarts 11 de febrer

Taller de cuina
10:30 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
A càrrec de la Fundació Alícia. Taller pràctic on ens ensenyaran
com cuinar plats equilibrats i saludables i amb textura modificada
per a persones amb dificultats o dependència.
Dimecres 12 de febrer

Hora del conte “En Bum i el tresor pirata”
A càrrec de la Companyia Homenots.
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Per a públic familiar amb infants a partir de P3, sense inscripció
prèvia.

Sessió formativa “La funció educativa de les
famílies”
19:00 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Eines pràctiques per ajudar als fills en l’esforç i en el rendiment
acadèmic. Com augmentar la seva responsabilitat i l’eficàcia en
l’estudi. Les famílies podem ajudar molt els nostres fills/es en el
seu rendiment acadèmic i en l’educació del seu esforç. Podem
augmentar la seva motivació, la seva responsabilitat i l’eficàcia

del seu estudi. Durant el taller, descobrirem eines pràctiques
per fer-ho, tot aprenent com funciona el cervell dels infants... i el
nostre. Formador: Albert Lacruz Bassols. Pedagog. Director d´Útil
i dels continguts del programa de TV “Família i escola”.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades
Departament d´Educació de l´Ajuntament serveiseducatius@
santsadurni.cat tel. 93 818 42 24 ext.4. De dilluns a divendres, de
10 a 14h.
Dijous 13 de febrer

Visita de l’Oficina
consumidor

Mòbil

d’informació

al

10:30 A Pl. Era d’En Guineu.
Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre
temes de consum. Organitza: Diputació de Barcelona.
Dijous 13 de febrer

Inauguració exposició:
“El procés a punta de Bic”
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça
1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Exposició per la llibertat, retrats fets amb
bolígraf dels represaliats per l’Estat Espanyol
del procés Català.

Divendres 14 de febrer

Sortida al Teatre Nacional per veure l’obra
“Justícia”

Reserva de plaça i pagament el dia 6 de febrer a Espai-Caixa,
Carrer Sant Antoni, 26.
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia.

Divendres 14 de febrer

Xerrada sobre la diabetis mellitus
16:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya.
Els alumnes del 2n curs del cicle formatiu d’atenció a la
dependència, faran una xerrada sobre la Diabetis Mellitus. Què és
i com es mesura la glucèmia capil·lar, com prevenir-la, afrontar-la
i tractar-la.
Dissabte 15 de febrer

La vinya a l’hivern
12:30 CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23
(entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme).
Saps què passa a la vinya durant l’hivern? Quins treballs s’hi
realitzen i per què? Vine al CIC Fassina i descobreix-ho! Tenim
preparada una activitat molt divertida amb sorpresa inclosa!
Activitat familiar dirigida a famílies amb nens de 5 a 10 anys.
Diumenge 16 de febrer

Cinema al
Casal: La hija

de un ladrón

18:30 Al Casal d’Entitats. Cr. Marc Mir, 15.
(V.O en català i castellà). Dirigida per
Belén Funes. La Sara ha estat sola
tota la vida. Té 22 anys i un nadó, i el
seu desig és formar una família normal
al costat del seu germà petit i el pare del seu fill. El seu pare, el
Manuel, després d´anys d´absència, surt de la presó i decideix
reaparèixer a les seves vides.

Dimarts 18 de febrer

Conferència: “Psicologia i neurociència de la
música”
19:30 Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1.
Xerrada Interactiva a carrec de Marc Serra i Griera. Una
conferència molt interessant que es farà a l’Escola de Música dins
els actes del 10è aniversari.
Dimecres 19 de febrer

Cicle Talents Locals: Joan Quintana i Marta Cabré
amb “Què hem d’aprendre per treballar i conviure
en el segle XXI? Com ens podem relacionar amb el
infants i els joves per facilitar-ho?”
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dues persones vinculades amb la nostra vila donaran a conèixer
la seva formació i experiència a través d’una conversa entre elles
o en el format que totes dues decideixin (entrevista, conferència,
concert, projecció, debat...). Aquestes dues persones tenen
alguna cosa en comú.
Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de Caves Fonpinet.

Dissabte 22 de febrer

Rua de Carnaval
19:00 Concentració a les 18 h i sortida a les 19 h des del carrer
Barcelona. Recorregut: Carrer Barcelona,
sambòdrom de la Rambla de la Generalitat,
carrers Montserrat, Doctor Escayola i
final a la plaça de l’Ajuntament amb el
pregó del rei Carnestoltes. Inscripcions
fins al 31 de gener. Organitza: Regidoria de
Cultura i Comissió de Carnaval.

Diumenge 23 de febrer

Foment Sardanista: Diada del soci
12:00 Missa amb ofrena. A l’ofertori es ballarà una sardana,
encerclant l’altar. Hi haurà una segona actuació de la cobla, durant
el transcurs de la missa. Seguidament, a la plaça de l’església
vermut popular i ballada de sardanes amb la Cobla Marinada.
Organitza: Foment sardanista.

Dimarts 25 de febrer

Conferència “Les geleres galàctiques i els
bressols planetaris”
19:00 A La Llar.
A càrrec de Josep Miquel Girart, astrofísic.
Dimecres 26 de febrer

Laboratori de Lectura: “Mascotes estrafolàries”.
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Per a famílies amb infants a partir de P4 fins a 4t de primària. Amb
inscripció prèvia a partir del 18 de febrer al web www.santsadurni.
cat/activitatsinfantils.
Dijous 27 de febrer

Sortida cultural al Monestir de Poblet
7:30 A la Plaça del Pont Romà i Forn de l’Arseni.
Visita al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i ruta per l’Alt
Camp, i calçotada.
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia.

Dijous 27 de febrer

Parlem amb l’alcalde
19:30 Al Centre Cultural de la plaça Nova
Espai de participació ciutadana en què
l’Ajuntament convida una quinzena de
veïns i representants del teixit social
i associatiu per tal de conversar amb
l’alcalde de la vila i abordar assumptes
i qüestions relacionades amb el
municipi. Si alguna persona té interès a
participar-hi, pot sol·licitar-ho a través
del web municipal www.santsadurni.
cat/parlemamblalcalde o adreçant-se al
departament d’Alcaldia de l’Ajuntament.

Dijous 27 de febrer

Tast amistós: vins negres
internacionals.
20:00 Cal Feru eno·botiga
Aquest mes de febrer, coneixerem vins negres de diferents
denominacions d’origen internacionals. Degustarem fins a 8
vins de diferents elaboracions,
característiques i origen.
Preu: 20 euros.
Organitza: Cal Feru eno·botiga.

Divendres 28 de febrer

Ball Berenar de Carnestoltes
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Vine a celebrar el Carnestoltes al Casal Municipal! Pots venir
disfressat i participaràs a l’elecció de la disfressa més original,
més divertida i més simpàtica. Els guanyadors tindran un detall.
Inscripcions i pagament: els dies 24, 25 i 26 de febrer, de 16 a 19h.
Organitza: Junta del Ball Berenar.

Xerrada “EVA 354: el voluntariat lector que
sedueix”
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
A càrrec de Montse Bueno i Jordina Biosca.

Organitza: EVA 354 Voluntariat Lector i Festival EVA en col·laboració amb la
Biblioteca Municipal.

Dissabte 29 de febrer

Cinefòrum de memòria històrica
18:00 Casal Popular El Carràs (C/Vilafranca, 1).
Projecció del film Terra i llibertat del director Ken Loach.
Seguidament taula rodona.
Organitza: Arran Sant Sadurní.

19:30 Hoquei patins
Jornada 23 CE Noia Freixenet - CP Calafell.

Al Pavelló Olímpic de l’Ateneu
Partit corresponent a la 23a jornada de l’OK Lliga entre el CE Noia
Freixenet i el CP Calafell. Retransmès en directe per Ràdio Sant
Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat.
Socis 5 € General 10 €.
Organitza: CE NOIA.

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.
02/02/2020 Poden els principis bíblics ajudar-nos a afrontar els
problemes del nostre temps? 09/02/2020 Li importem a Déu?
16/02/2020 Pot vostè viure per sempre? Ho aconseguirà?
Organitza: Testimonis Cristians 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 aplicarlos 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/nexesurni.cat/
nexes

EXPOSICIONS
Exposició “El procés a punta de bic”

Una exposició per la Llibertat, de Jordi Magrià. Amb els retrats,
fets amb bolígraf, dels represaliats per l’Estat Espanyol.
Del 13 al 28 de febrer del 2010
Matins de dimarts a dissabtes de 09:30 a 13:30, tardes de dilluns a
divendres de 15:30 a 20:00 ala Biblioteca Municipal.

Vitrines d’art de la bibioteca:
“Pedres de platja decorades”

Petites joies fetes amb pedres de la platja
de Segur de Calafell, de Rosa Llopart
Durant el mes de febrer 2020
Matins de dimarts a dissabtes de 09:30 a
13:30, tardes de dilluns a divendres de 15:30
a 20:00 a la Biblioteca Municipal.

FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 2 de FEBRER

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

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

		

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

Farmàcia Vilela . Carrer Tarragona, 34.
Del 24 al 29 de FEBRER

www.santsadurni.cat
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Més informació al web municipal

Imprès en paper reciclat

Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4.

