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Portes Obertes 
a l’Escola de Música 

23, 24 i 25 d’abril

Preinscripcions durant el mes d’abril. 
Més informació a l’escola de música o 
al www.santsadurnil.cat

6ª Setmana Cultural Musical

Tallers i actuacions a l’Escola de Música. Del 23 al 27 d’abril

Parades de Sant Jordi

Les entitats, floristeries i llibreries de Sant Sadurní que 
vulguin sol·licitar un espai per vendre roses o llibres a la 
plaça de l’Ajuntament, poden presentar una sol·licitud fins 
al 19 d’abril al Servei de Cultura, Casal d’Entitats, Cr. Marc 
Mir 15 o a  cultura@santsadurni.cat.

Festa de celebració dels 70 anys  

NASCUTS L’ANY  1948 

AQUEST ANY EM FEM 70,

 ho celebrarem el dia 13 de Maig amb un  dinar al Restaurant 

SOL i Vi, amb una gran festa. Vols participar-hi ? 

Per a més informació: telf.  619738574 / 666784313. 
Lloc: Restaurant  SOL i VI



Nova carta 2018 

Segueix-nos per Facebook: La Bocateria a Domicili

Cr. Tinent Coronel Sagués, 40. 

Tel. 93 016 44 24

Educar sense càstigs ni recompenses    
Curs-taller de cap de setmana. 26 i 27 de maig

En l’experiència professional amb pares i educadors m’he 
trobat amb una idea comú: els càstigs i les recompenses 
no funcionen. Molts d’aquest pares i educadors segueixen 
casigant i recompensant perquè no saben quina altra cosa 
fer. Existeix alguna alternativa? 
Sí, existeix un tipus de disciplina basada en la reciprocitat, el 
respecte mutu i la comunicació. En aquest curs es descriuen 
diferents tècniques d’aquest tipus de disciplina i es reflexiona 
sobre les diferències entre el seu ús i l’ús d’altres mètodes 
basats en l’autoritat o la falta de límits. Dirigit tant a pares, 
educadors com a tot aquell que es relacioni amb nens i estigui 
interessat en millorar la seva relació i convivència amb ells.

Natàlia Càlix Psicoterepauta - Gestalt Sant Sadurní
C/Aragó 13, 1-2. St. Sadurní d’Anoia.
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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)

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’agricul-
tura ecològica per adquirir els coneixements pràctics ne-
cessaris per a gestionar un hort d’autoconsum a casa.

•	 Aquest curs (a càrrec d’Educació Ortiga), està destinat a 
persones a partir de 18 anys, el seu preu és de 15€ les 4 ses-
sions. 

         Més info www.indexjove.cat.
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AGENDA ABRIL

Diumenge 1 d’abril
Diumenge de Pasqua. Eucaristia solemne a les 10h i 12h 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.

3r Torneig de futbol base País del Cava. Zona Esportiva - Ps. Can 
Ferrer, 2. Organitza: Unió Esportiva Sant Sadurní. 

Dilluns 2 d’abril

DINAR DE LA SETMANA 
DE LA GENT GRAN. 
12h. MISSA amb la Coral 
Sant Sadurní 12.30h en sortir 
Caramelles a la plaça de 
l’Església i a la Casa dels Avis. 
13.15h. Sortida del bus llançadora que portarà a totes les persones 
grans que hagin fet preinscripció i hagin abonat 1€ pel viatge 
d’anada i tornada, cap al Restaurant Ca N’Ayxelà on es celebrarà 
el dinar de la Setmana de la Gent Gran. 14:30h. DINAR de germanor 
i BALL. Organitza: Comissió de la gent gran. 

Dilluns 2 d’abril 

19:00 Homeconcert#7. Concert de jazz a càrrec del trio format 
per Dani Pérez guitarra, Pau Lligadas contrabaix i Valentí Querol 
bateria. Carrer Vilafranca, 1. Organitza: Valentí Querol Puigmartí. 

Dimarts 3 d’abril

17:30 Marató de ball. Vine amb roba i calçat còmode i ganes de 
ballar. Pl. Església. Organitza: Comissió de la gent gran. 

17:30 Taller Créixer en família. Per a mares i pares amb fills/es de 
6 a 12 anys. Créixer en família són cicles de tallers on els pares i 
mares reflexionaran i intercanviaran vivències sobre l’educació 
dels seus fils i filles, guiats per una persona professional experta 
que els orientarà, reforçarà i donarà eines per exercir la seva 
parentalitat de manera positiva. Escola El Carme.
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19:00 Xerrada-taller “Eines i estratègies per a la relació amb 
infants amb TEA”. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10.

Dimecres 4 d’abril

17:30 V Passarel·la de moda. Amb la col·laboració de: Casa 
Notó, Cava del regal, Corseteria Núria, Dolors Munné, Enriqueta 
Solé, Jep’s Moda, Bàsiq noia Joieria Cristina Garcia, Lecegui, 
LevelStore, Maquillatge Montse Quintana, Merceria Vilalta, Òptica 
Sant Sadurní, Opticalia, Perruqueries: Mònica Mateu Imatge, 
Montserrat Ornela, Stil d’Ara, Vega, Provimoda i Xavier joieria. A 
la plaça de l’Ajuntament. En cas de pluja es farà al Celler del CIC 
Fassina. Organitza: Comissió de la gent gran. 

19:30 Presentació de treballs de recerca d´alumnes de 2n de 
batxillerat de l’Escola Intermunicipal del Penedès. A la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal. Centre Cultural - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dijous 5 d’abril

18:00 Lectura en veu Alta de poemes i contes. En finalitzar l’acte 
hi haurà coca amb xocolata per a totes les persones assistents. En 
cas de pluja l’acte es farà a la capella de l’Índex. Plaça de l’Índex. 
Organitza: Comissió de la gent gran. 

Tots els dijous del 5 al 26 d’abril

19:30 SPEAKING ENGLISH BANC DE TEMPS.  
C/ de Sant Antoni, 43 (local). 
Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní. 

19:30 Inauguració de l’exposició “Paisatges” dibuixos i pintures 
a càrrec d´Alonso Castellanos. Centre Cultural - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. Amb la col·laboració de Caves Celler Vell. 

Divendres 6 d’abril

9:30 Taller d’estiraments. Ens trobarem davant del CAP per 
preparar-nos per a caminar, exercicis a càrrec de Banjara Studio. 
Inscripcions al curs de capacitació en matèria de prevenció de 
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drogodependències, per a monitors/es d’esport i del lleure com a 
eina preventiva davant conductes de risc. 
Curs 18 i 25 de maig. Gratuït. Cal inscripure’s al servei d’Acció 
Social o al web www.santsadurni.cat

10:00 Sortim a caminar per fer salut. Hi haurà dos nivells: Caminem 
suau durant 60 minuts i Caminem fins Cal Mota, ritme moderat (8 
km. aproximadament)

18:00 Teatre amb l’obra “L’Avar de Molière”. A càrrec de l’Espai 
lliure grup de teatre. CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava 
- Cr. Hospital 23. Organitza: Comissió de la gent gran. 

20:00 Presentació de la novel·la “El secret de les caves Malsor” 
d’Olga Olaria. Obra guanyadora de la 3a edició del Premi Celler de 
Lletres organitzat per la biblioteca a la sala d’actes de la biblioteca. 
Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. Amb la 
col·laboració de l’editorial Meteora, llibreria Jepi i Caves Celler Vell. 

Dissabte 7 d’abril

JORNADES ROLCAT 2018

10:00 Torneig de Catan i partides de 
Rol. Índex. Servei de Joventut - Cr. 
Pompeu Fabra, 34. 

Diumenge 8 d’abril

9:00 Campionat de petanca. A les Pistes Municipals de Petanca. 
Organitza Club de petanca Sant Sadurní. Pistes Municipals de 
Petanca - Zona Gat Cendrer. Organitza: Club de petanca Sant Sadurní. 

10:30 Dia Mundial de l’Activitat Física. “+actius cada dia”. 
Masterclass de Zumba i Tonificació coreografiada simultànies. De 
10:30 a 12:00h a la pl. Ajuntament. Amb la col·laboració d’Equip 4 i Estem 
Per tu. Plaça de l’Ajuntament. 

Dilluns 9 d’abril 

10:00 Mostrar la millor versió de tu. Nexes - Centre de Serveis a 
les Empreses - Cr. Dr. Barraquer 3-5. Organitza: Centre de serveis a les 
empreses Nexes. 
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Dimarts 10 d’abril

19:30 Presentació de treballs de recerca d’alumnes de 2n de 
batxillerat de l’Escola Intermunicipal del Penedès. Centre Cultural 
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dimecres 11 d’abril

17:30 Story Time “Mousy and the big red ball” a càrrec de Kids 
and us Sant Sadurní. Activitat familiar amb infants d’1 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia a partir del 3 d’abril a www.santsadurni.cat/
activitats infantils a la sala d’actes de la biblioteca. Centre Cultural 
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dijous 12 d’abril 

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. 

Dijous 12 d’abril

 “BITXOS!” 

20:00 Cantata dels alumnes 
de 6à de primària dels centres 
educatius. Composada i dirigida 
per Jeannette Porter, directora de 
l’escola de música. Els músics que 
l’acompanyen son els professors 
de l’Escola de música. Petita faula sobre la Fil·loxera, amb la 
col·laboració dels Tabalots de Sant Sadurní. Pavelló d’hoquei del 
Col·legi Sant Josep. 

Divendres 13 d’abril 

17:00 Xerrada “Els subministraments a la llar (aigua, llum, gas 
i telèfon)”. Xerrada que pretén donar a conèixer avantatges i 
inconvenients de les diferents ofertes de subministraments a la 
llar, així com facilitar eines per poder preveure enganys en la seva 
contractació. Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. 
Can Ferrer 11. 
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18:00 Vine a conèixer les Escoles Bressol Municipals. Parada 
informativa dels centres i Espectacle d’Animació infantil amb 
Jaume Barri. Plaça de l’Ajuntament. 

Divendres 13 d’abril

INAUGURACIÓ DEMOSTRA 2018

20:00 XII Biennal d’Art Local 
La biennal Demostra recull la 
diversitat creativa dels artistes 
de la vila. Enguany arribem a 
la dotzena edició amb una exposició que aglutina disciplines 
artístiques ben diverses, com la pintura, l’escultura, la ceràmica, la 
fotografia o l’art tèxtil. Capella de l’Índex. 

Dissabte 14 d’abril 

10:00 Teatre “Èdip” i xerrada “El teatre grec”. La història d´Èdip 
(interpretat per Julio Manrique) és l´obra més coneguda de 
Sòfocles. Sortida amb bus cap al Romea el 6/04/18 a les 18.30 h 
des de Sant Sadurní (Pont Romà). Entrades platea. Representació 
de 20.30 a 22.30 h. Xerrada “El teatre grec” amb Ana Belén 
González (Filosofia i Món Clàssic) a Sant Sadurní (Centre Cultural) 
el 14/04/18 de 10 a 11.30 h. Bus + Èdip al Teatre Romea + Xerrada 
“El Teatre Grec” / 37 €. Informació & inscripcions: xerrades.org - 
xerrades.roger@gmail.com - 647423332. Centre Cultural - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

10:00 4rt aniversari del Banc de Temps de Sant Sadurní d’Anoia. 
Totes les activitats estan obertes a tothom que hi vulgui participar i 
són gratuïtes. Programa d’activitats: 10:00h Let’s Clean Up Europe 
2018 Neteja l’entorn del riu. Iniciativa per sensibilitzar sobre els 
residus i escombraries que acaben al mar i als espais naturals. 
A continuació, esmorzar saludable per a tots els participants. A 
càrrec de la Regidoria de Medi Ambient. 11:15h Vídeo -xerrada 
“Usos sostenibles de l’aigua i els seus efectes”. A càrrec de la 
Regidoria de Medi Ambient. 11:45h Taller de dansa contemporània 
i moderna a l’aire lliure. A continuació, petita exhibició de dansa. 
A càrrec de l’Associació de Dansa Banjara. 13:00h Concurs de 
pastissos i postres diversos. 13:45 h Dinar de carmanyola per 
compartir (les postres seran les del concurs). Can Mas de la Riera. 
Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní. 
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10:00 Mercadet Solidari de Mans Unides. Difusió dels projectes de 
Mans Unides i Sensibilització de la població per demanar-li la seva 
implicació. Fins a les 13 hores.

Dissabte 14 d’abril

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “UN 
CISTELL DE CIRERES, SET CONTES 
PETITS PER FER-NOS GRANS” amb la 
seva autora, Alba Castellví. 

11:00 Activitat familiar amb infants a 
partir de P5 sense inscripció prèvia. A 
la sala d’actes de la biblioteca. Centre 
Cultural - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. Amb la col·laboració de llibreria 
Jepi. 

19:30 Partit OK Lliga hoquei patins: CE Noia Freixenet - Citylift 
Girona HC. Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 
FM i via online a www.radiosantsadurni.cat. Socis: 5 euros; No 
socis: 12 euros. Pavelló olímpic Ateneu Agrícola. 

21:00 Sopar Groc. Sopar solidari amb l’Associació Catalana de 
Drets Civils. Els diners recaptats es destinaran als familiars dels 
exiliats i presos polítics. Venda de tiquets a la Fonda Neus, Cafè de 
la Plaça, Llibreria Jepi i a les concentracions dels dilluns a la plaça 
de l’Ajuntament per reclamar la llibertat dels presos polítics. Preu: 
45 euros. Hi haurà fila 0. Restaurant Fonda Neus. Organitza: ANC Sant 
Sadurní d’Anoia. 

Diumenge 15 d’abril

12:00 Presentació: “I si expliquem un conte?” i “Però saps que 
sí”. Amb la participació de l’autor, David Vila i Ros, i la il lustradora, 
Sílvia Morilla.I espectacle literari-musical ‘Però saps que sí’, amb 
contes de l’autor i música de Maria Rovira Lluelles. Can Benet. 
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Diumenge 15 d’abril

CINEMA AL CASAL: UN MONSTRUO 
VIENE A VERME. 

18:30 Espanya, 2016. Dirigida per J.A. 
Bayona. Basada en la novel·la de Patrick 
Ness Connor és un jove de 12 anys que, 
després de la separació dels seus pares, 
es converteix en l’home de la casa i 
l’encarregat de portar les regnes de la 
llar. Amb la seva mare, jove i malalta de 
càncer, el petit intentarà superar totes 
les seves pors i fòbies amb l’ajuda d’un 
monstre. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 
15. Organitza: Regidoria de Cultura. 

Dilluns 16 d’abril 

9:30 Presentació del llibre “La penúltima bondat”. A càrrec de 
Josep Maria Esquirol, filòsof. A La Llar. 

Dimarts 17 d’abril 

10:15 Inici del curs “Despertar amb un somriure”. La importància 
de dormir bé per aconseguir descansar de debò. Tots els 
coneixements necessaris per millorar l’entorn del son i adaptar-lo 
als diversos moments vitals. Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

Dijous 19 d’abril 

19:30 Presentació de la novel·la “L’Esborrany” de Sílvia Romero. 
A la sala d’actes de la biblioteca. Centre Cultural - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. Amb la col·laboració de Caves Celler Vell i 
llibreria Jepi. 

Divendres 20 d’abril 

18:00 Toca de peus a terra...!. Teatrefòrum sobre gènere. Les 
relacions en l’adolescència. Destinat sobretot a adolescents i 
joves. Tf: 938914309 centrevilarnau@santsadruni.cat. Al Centre 
Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas s/n. 
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18:00 Ballada de swing i classe oberta a tothom. Gratuït i sense 
inscripció. Obert a tothom. A la Plaça de l’Ajuntament. Organitza: 
Penedès Swing. 

Dissabte 21 d’abril 

7:45 Caminada Familiar a Torrelavit. Caminada familiar a Torrelavit 
per visitar l’església romànica de Sant Marçal i el Centre 
d’Interpretació de l’Aigua. Cal dur esmorzar. Hora de sortida a les 
7:45h matí des de la Zona Esportiva (Piscina). Organitza: Voluntaris de 
Mans Unides Sant Sadurní d’Anoia. 

10:00 Jornada de portes obertes: Escola de Viticultura i enologia 
Mercè Rosell i Domènech. Vine a conèixer el nostre projecte 
educatiu, les nostres instal·lacions, els serveis que s’ofereixen. 
Barri d’Espiells, s/n

11:30 Hora del conte familiar “Les aventures del Ton i la Dàlia”  a 
càrrec de Trucs 2 de l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Sadurní. 
Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

Diumenge 22 d’abril 

12:00 Teatre arrossegat de Catalunya. A càrrec de Teatre Nu. La 
companyia del Teatre Arrossegat de Catalunya es desplaça de 
poble en poble representant damunt del seu escenari mòbil el 
seu extens repertori d´obres de teatre, llegendes, contes i altres 
històries, obres populars i d´autor que han esdevingut clàssics de 
la nostra cultura. A la Plaça de l’Ajuntament. 

Dilluns 23 d’abril

DIADA DE SANT JORDI. 
Durant tot el dia entitats i llibreries 
ompliran la plaça de l’Ajuntament 
de llibres i roses. Pl. Ajuntament 1. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 

10:00 Sessió “No és tant el que dius de tu, sinó com ho dius”. 
Nexes - Centre de Serveis a les Empreses - Cr. Dr. Barraquer 3-5. 
Organitza: Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 
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11:30 Lectura de poemes i prosa. L’acte finalitzarà amb un tast de 
cava. Sala d´actes del Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. Organitza Escola d´Adults de Sant Sadurní. 

18:00 Jornada de portes obertes Escola Municipal de Música. 
Vine a conèixer el nostre projecte educatiu, les nostres 
instal·lacions, els serveis que s’ofereixen. Plaça Dr. Salvans. Fins a 
les 20 hores.

19:00 Ballada de sardanes de Sant Jordi. Amb la cobla Marinada. 
A la Plaça de l’Ajuntament. Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní. 

Dimarts 24 d’abril

18:00 Jornada de portes obertes Escola Municipal de Música. 
Vine a conèixer el nostre projecte educatiu, les nostres 
instal·lacions, els serveis que s’ofereixen. Plaça Dr. Salvans. Fins a 
les 20 hores.

18:00 19è Aniversari de la Biblioteca Municipal. Acte de lliurament 
dels premis del Concurs Literari Infantil “Una aventura amb l´avi 
i el nen de la Plaça Nova” amb els nens i nenes de 4t de primària 
de les escoles de la vila. A continuació, berenar de celebració. A 
les 19:00 Sorteig de la panera literària. Tots aquells que hi vulguin 
participar han d’emplenar una butlleta a partir del 3 d’abril. Centre 
Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. 

Dimecres 25 d’abril

18:00 Jornada de portes obertes Escola Municipal de Música. Vine 
a conèixer el nostre projecte educatiu, les nostres instal·lacions, els 
serveis que s’ofereixen. Plaça Dr. Salvans. Fins a les 20 hores.

Dijous 26 d’abril

19:30 Xerrada ‘Defensar a qui ens defensa’. A càrrec de Gustavo 
Castro. Presenta l’acte Maria Rovira, activista pels drets de 
la pagesia i defensora del territori. Al Centre Cultural pl. Nova. 
Organitza: Amnistia Internacional i Entrepobles. 



Dijous 26 d’abril 
TAST AMISTÓS: VINS BLANCS DE 
MALVASIA.

 20:00 Nova sessió de tastos amistosos 
amb una selecció de vins blancs 
monovarietals de la varietat Malvasia. 
Preu: 20 euros. Cal Feru eno·botiga. 
Organitza: Cal Feru. 

Divendres 27 d’abril

17:00 Ball Berenar de la Gent Gran. Inscripcions i pagament: Del 23 
al 25 d’abril, de 16 a 19h. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

19:00 Sorteig del Concurs “Coneixes en Tintin?”. Del 3 al 28 d’abril 
a les vitrines d’art de la biblioteca hi haurà l’exposició de còmics 
i objectes de les aventures de Tintin, procedents de la col·lecció 
particular de Xavier Martorell. Durant tots aquests dies, els nens 
i nenes de 6 a 12 anys podran participar en un concurs d’enigmes 
basats en aquesta exposició i podran guanyar unes figuretes dels 
personatges més emblemàtics d’aquesta sèrie de còmics d’Hergé. 
A la biblioteca municipal. Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. 

20:30 Festa mare de Déu de Montserrat. Missa solemne a l’església 
parroquial. 

Dissabte 28 d’abril 

20:15 Partit OK Lliga hoquei patins: CE Noia Freixenet - Corredor-
Mató HC Palafrugell. Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní 
al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat. Socis 5 € No 
Socis 12 €. Pavelló olímpic Ateneu Agrícola. 

Diumenge 29 d’abril
26è APLEC CAPITAL DEL CAVA. 
10:30 Matí a 2/4 d’11 i tarda a les 4 al col-
legi Sant Josep Entrada gratuïta a l’aplec. 
Amb les cobles Marinada, Jovenívola de 

Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Al migdia arrossada popular. 
Al Col·legi Sant Josep. Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní.
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FORMACIÓ

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. 

•	 Com millorar el meu projecte de negoci. Jornades 
d’Orientació a noves iniciatives empresarials. Adreçat a 
persones emprenedores i/o empreses de nova creació. Lloc: 
CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava (aula primer 
pis) c/ Hospital 23. Places limitades, inscripció prèvia. CIC 
Fassina.   

Nexes - Centre de Serveis a les Empreses - Cr. Dr. Barraquer 
3-5. www.santsadurni.cat/nexes
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DEMOSTRA 2018. 
Exposició del 14 d’abril a l’1 de maig a la Capella de l’Índex. 
De dilluns a divendres de 18 a 21 i dissabtes i festius de 12 a 14 h i 
de 18 a 21 h. Inauguració: divendres 13 d’abril a les 20 h. 

Coneixes en Tintín?” Còmics, figures i objectes de la 
col·lecció particular de Xavier Martorell
Del 3 al 28 d’abril. 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.

EXPOSICIÓ “PAISATGES” dibuixos i pintures a càrrec 
d’Alonso Castellanos
Del 5 al 28 d’abril. Matins de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00, 
tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30.
Al Centre Cultural Plaça Nova.

EXPOSICIONS

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 és 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 professo-
ra. 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. 01/04/2018 Com adornen els cristians 
l’ensenyament diví 08/04/2018 Esforci’s pel que realment és vida! 
15/04/2018 Caminar amb Déu ens beneficia ara i per sempre 
22/04/2018 Protegim la nostra identitat cristiana 29/04/2018 Qui 
és com a Jehová nostre Déu?. Passeig del Parc nº 1. Organitza:
Testimonis Cristians de Jehová. Passeig del Parc nº 1



19

1 d’ABRIL
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4. 

Del 2 al 8 d’ABRIL
Farmàcia Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47. 

Del 9 al 15 d’ABRIL              
Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2. 

Del 16 al 22 d’ABRIL
Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.  

Del 23 al 29 d’ABRIL 
Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34. 

Del 30 d’abril al 6 de maig
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4. 
 

FARMÀCIA NARANJO: 2, 3, 6, 17 i 30 d’abril. Servei de dietista. 
Primera visita gratuïta. Cal demanar hora al telèfon 93 891 01 88.

FARMÀCIES DE TORN

Més informació al web municipal 
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