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JORNADES DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS DE SANT SADURNÍ
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019/2020
ESCOLA AGRÀRIA DE VITICULTURA I ENOLOGIA
MERCÈ ROSSELL I DOMÈNECH
Dissabte 6 d’abril de 10:00 a 12:00
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Dimarts 23 i dimecres 24 d’abril de 18:00 a 20:00
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (LA FIL·LOXERETA I L’ESPURNA)
Dissabte 4 de maig d’11:00 a 14:00
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS SANT SADURNÍ D’ANOIA
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

Parades de llibres i roses per Sant Jordi
El termini de sol·licitud és fins al 12 d’abril
Les entitats, floristeries i llibreries de Sant Sadurní d’Anoia
que vulguin sol·licitar un espai per vendre roses o llibres
a la plaça de l’Ajuntament el dia de Sant Jordi, poden
presentar una sol·licitud al Servei de Cultura, ubicat al Casal
d’Entitats, al carrer Marc Mir, 15. La sol·licitud s’ha de fer
presencialment per motius d’organització de la diada.
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preinscripcions curs 2019-20

						
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA						
Fins al 9 d’abril de 2019
Al centre educatiu sol·licitat en primer lloc o a l’Oficina Municipal
d’Escolarització (de dilluns a divendres, de 10:00 h a 14:00h)
						
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT SADURNÍ
Del 6 al 17 de maig de 2019
A la secretaria de l’Escola de Música Dimarts i dijous, de 10:00 h a
12:30 h i de dilluns a divendres, de 15:30 h a 20:00 h
						
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (FIL·LOXERETA I ESPURNA)
Del 8 al 17 de maig de 2019
A l’Oficina Municipal d’Escolarització
De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h i els dimecres, de 17:30 h a
20:30 h (només durant el període de preinscripció)
						
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA
A partir del 15 d’abril de 2019
A l’escola bressol La Mainada
						
BATXILLERAT						
Primera quinzena de maig de 2019
Als centres educatius
						
FORMACIÓ PROFESSIONAL (CFGM I CFGS),
I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Segona quinzena de maig de 2019
Als centres educatius
						
EDUCACIÓ D’ADULTS
(Aula de formació d’adults a Sant Sadurní d’Anoia)		
Consultar dates a la web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/
afasantsadurni/ Al centre educatiu
						
Informació sobre preinscripcions referents als altres estudis:
ensenyament.gencat.cat
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EDATS: infants i joves nascuts del 2005 al 2015
DATES: del 25 de juny al 19 de juliol (1)
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h
(1)

(el dia 19 de juliol l’horari serà de 9 h a 13 h i servei de menjador fins les 15h)

PREUS: Per persona: 148 €
Si es tracta de dos germans, la tarifa per a cadascun serà de 125 €
Si es tracta de tres germans, la tarifa per a cadascun serà de 112 €
Menjador: 108 € per persona (tots els dies, excepte sortides)
Menjador ocasional: 6,80 € per persona/dia
Acollida: 29 € per persona (tots els dies)
Acollida ocasional: 2,50 € per persona/dia
INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a l’Índex del 24 d’abril al 3 de maig.

Matins: de dimarts a divendres de 9 a 14 h
Tardes: dilluns i dimecres de 16 a 20 h

Per formalitzar la inscripció cal portar la següent documentació de
cada nen o nena:
1. Full de sol·licitud d’inscripció.
2. Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua.
3. Autorització de delegació

(només quan la inscripció presencial no la faci el mare/pare o tutor/a legal del nen/a).
Caldrà que presenti el document la persona que faci el tràmit.
El full de sol·licitud d’inscripció, juntament amb tota la informació, es pot demanar a
l’Índex de dilluns a divendres, de 16 a 20 h o es pot aconseguir a través de la seva web
www.indexjove.cat (apartat casal d’estiu). No s’acceptarà cap inscripció que no vagi
acompanyada de la totalitat de la documentació.

INFORMACIÓ A l’Índex
C. Pompeu Fabra, 34 · Tel. 93 891 33 20 · index@santsadurni.cat
Consulteu tota la informació a través del web municipal
www.indexjove.cat (apartat casal d’estiu)
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Organitza: Servei de Joventut Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

PREMI CELLER DE LLETRES 2019
Poden participar en el Premi de Novel·la Curta CELLER DE
LLETRES 2019 obres de narrativa inèdites i escrites en català.
El gènere ha de ser el de novel·la, acceptant-se qualsevol
subgènere, i la trama o temàtica ha d’estar íntimament
relacionada amb el món del vi o del cava.
El termini de presentació d’originals s’obrirà
el 1 d’abril de 2019 i es tancarà el 30 d’abril de 2019.
Més informació i bases del concurs a: www.santsadurni.cat/cellerdelletres2019

OFERTA EDUCATIVA 2019

ESCOLA 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 i Català 3 (B1).
Horari: Matí. Cal presentar documentació en horari d´atenció
al públic dimarts i dijous de 12 a 13h. 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 documentació acadèmica justificativa.
E-mail: adultssantsadurni@gmail.com;
tf: 938184032 (en horari d´atenció al públic)
Av/Francesc Macià s/n (a l’edifici del J.Verdaguer)
Ensenyament públic.
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Partides de Rol i espai obert
de jocs de taula
A l’Índex se celebrarà la quarta jornada
dedicada als jocs de rol i de taula.
Enguany, i com a novetat,
s’obrirà un espai lliure de joc on
el col.lectiu Klubbalúdic cedirà
jocs de taula de tot tipus per a
què tothom els pugui provar.
També es podrà portar els jocs de taula de casa i fer
unes partides al mateix espai.
A més, es farà un “Dinar de Carmanyola” al pati de
l’Index, i tothom qui vulgui (participants, amics i
amigues) podrà dur-se el dinar i fer aquest àpat plegats/
es per agafar forces i seguir jugant tota la tarda.
Aquesta activitat està organitzada per la Regidoria de Joventut
conjuntament amb l’Associació Lúdica El Refugi i Klubbalúdic.
L’activitat compta amb la col·laboració de Tapetuon i Devir.
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AGENDA ABRIL
Dilluns 1 d’abril

Xerrada col·lectiu solar.
18:30 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Explicació inicial dels avantatges de l’autoconsum energètic amb
panells solars, i del projecte d’un col·lectiu particular de compra
col·lectiva sobre aquests panells per poder obtenir descomptes
importants.
Organitza: Col·lectiu particular, amb el suport de Medi Ambient.

Inauguració de l’exposició “L’art de decorar amb
punta de coixí”.
19:00 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
Organitza: Puntaires de Sant Sadurní.

Xerrada “Neus Català: seguim aprenent de tu”.
19:30 A La Llar.
Supervivent d’un camp d’extermini nazi. Dona pagesa, lluitadora i
rebel. Xerrada a càrrec de Rosa Vendrell Miret, periodista que ha
visitat a Neus Català diverses vegades.
Dimarts 2 d’abril

Contes per la diversitat.
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dia mundial de l’autisme. Per a famílies amb infants a partir de P3.
A càrrec d’Anna Garcia i Laia Forcadell. Sense inscripció prèvia.
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Presentacio dels Treballs de Recerca dels alumnes
de 2n de batxillerat de l’Escola Intermunicipal.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dimecres 3 d’abril

Presentacio dels Treballs de Recerca dels alumnes
de 2n de batxillerat de l’Escola Intermunicipal.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dijous 4 d’abril

Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al
consumidor.
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.

Divendres 5 d’abril

Dia mundial de l’activitat física.
9:30 Al CAP Sant Sadurní.
Taller d’estiraments. Ens trobarem davant del CAP per preparar-nos
per a caminar, exercicis a càrrec de Banjara Studio 10h Caminem
i fem salut: Caminada a ritme moderat (8 km. aproximadament)
En arribar, aigua i fruita per a les persones participants. Cal dur
calçat còmode, aigua i gorra pel sol.
Organitza CAP Sant Sadurní i ‘Els xiruques’ del Casal municipal de la gent gran.
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Gimcana esportiva familiar
18:00 CAP Sant Sadurní i Centre Vilarnau.
Si hi voleu participar inscriviu-vos al centre 938914309 Organitza
el centre Vilarnau. Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, CAP Sant
Sadurní, els Xiruques i centre Vilarnau.

Taller de cuina saludable adreçat a adolescents
i joves.
17:30 Al Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas s/n.
A partir d’11 anys al Centre Vilarnau. 2 hores . També el 12 d’abril.

Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. Departament d’Acció Social. Centre
Vilarnau.

Presentació de la novel·la guanyadora de la 4a
edició del Premi Celler de Lletres.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.

Amb la col·laboració de l’Editorial Meteora, llibreria Jepi i Caves Rimarts.

Dissabte 6 d’abril

Jornades Rolcat 2019.
10:00 Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
Torneig de Catan, partides de Rol, jocs de taula i dinar de
carmanyola. Organitza: Regidoria de Joventut, Associació Lúdica El Refugi i
Klubbalúdic.

Jornada de portes obertes a l’Escola De
Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech.
De 10:00 a 12:00. Barri Espiells, s/n.
Conèixer el projecte educatiu de centre, les instal·lacions, els
serveis que ofereixen i el seu funcionament de cara al procés de
preinscripció i matrícula per al curs 2019-20.
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Dimarts 9 d’abril

Visita celler

membres Eno-Club
de Cal Feru
18:30 Cal Feru eno·botiga.
Visita molt especial a un dels cellers més importants de la nostra
Vila. Exclusiva pels membres de l’eno·club de Cal Feru. Inclou
visita amb degustació i obsequi d’una ampolla.
Més informació a www.calferu.com. 15 euros.
Dimarts 9 d’abril

Presentació de la novel·la

“30 d’agost”
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
A càrrec de Joan Ríos amb la
presentació d’Anna Ruiz Mestres i
lectures de Salvador Bricollé
Dimecres 10 d’abril

BiblioLab “Cartografies del cos:
juguem amb el traç”
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10. A càrrec de la il·lustradora Mercè Galí. Bibliolab
artístic per a infants de 1r a 4t de primària, sense acompanyants.
Amb inscripció prèvia a partir del 2 d’abril al web:
www.santsadurni.cat/activitatsinfantils.
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Dijous 11 d’abril

“Brosset” Espectacle visual i poètic de petit
format per a tots els públics
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Acte commemoratiu del centenari del naixement de Joan Brossa.
A càrrec de Teatre Aula. Per gaudir de la música, de la màgia i el
valor de les lletres i els objectes, i recrear el món plàstic del poeta.
Organitza: CNL de l’Alt Penedès i el Garraf en col·laboració amb la Biblioteca Ramon
Bosch de Noya i l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

Espai Obert
19:15 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
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. Organitza: Espai Del Kor.
Divendres 12 d’abril

Ball Berenar de la Gent Gran.
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Inscripcions i pagament: 8,9 i 10 d’abril de 16 a 19h. Preu: 8€.

Taller de cuina saludable adreçat a adolescents
i joves.
17:30 Al Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas s/n.
A partir d’11 anys al Centre Vilarnau. 2 hores .
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Dissabte 13 d’abril

El misteri de la mona desapareguda.
CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23
(entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme).
Visita especial familiar al Centre d’Interpretació del Cava. La mona
de la fil·loxera ha desaparegut! Vine a descobrir què ha passat
i ajuda’ns a trobar la mona perduda. A l’antiga fassina de Can
Guineu estan passant coses estranyes... No sabem si és l’esperit
d’en Pere Mir i Porta que de vegades apareix i volta pel celler a
les nits o una de les fil·loxeretes entremaliades que ja ha tornat a
fer-ne una de les seves. Necessitem ingeni per trobar les pistes
amagades i resoldre el misteri de la mona. T’hi apuntes? Més info,
horaris i reserves al +34 93 891 31 88 o a turisme@santsadurni.cat.
Dissabte 13 d’abril

TEATRE AL CASAL

P índoles -

Microteatre fora
del teatre

21:00 Al Casal d’Entitats - Cr.
Marc Mir, 15.
Fora del teatre l´espectacle no es gaudeix des de la platea, sinó que
es viu en espais singulars. Trenquem la quarta paret i et convidem
a deixar-te seduir per una experiència única i innovadora de teatre
breu, intens i de prop, en indrets inesperats. Et proposem un
circuit teatral itinerant per tres espais del Casal d´Entitats de Sant
Sadurní d´Anoia amb la següent selecció d’obres: Happy birthday,
Jamie Love, Homenatge i Welcome to Berlin.
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SETMANA SANTA I PASQUA 2019
Parròquia de Sant Sadurní d´Anoia
Dissabte 13 D´ABRIL a les 19:00h.
Benedicció i Eucaristia preparada pels joves.
Diumenge 14 D´ABRIL 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. 15 D´ABRIL. CELEBRACIÓ DEL PERDÓ.
A les 8 del vespre a l´Església, Celebració comunitària del Perdó.
Dijous Sant. 18 D´ABRIL. SERVEI I FRATERNITAT.
• Celebració individual del sagrament de la reconciliació: De
12:00 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 11:15 de la nit, VETLLA de pregària davant el Santíssim.
Divendres Sant. 19 D´ABRIL.

LA CREU: “ENS ESTIMÀ FINS A L´EXTREM”

• Pregària de l´Ofici de Lectura a les 11 del matí a l´Església
Parroquial.
• Celebració de la Creu a les 5´30 de la tarda a l´Església.
• Pregària del ViaCrucis a les 9 de la nit pels carrers de la Vila,
acompanyats pel Cos de Portants.

Dissabte Sant. 20 D´ABRIL. “M´ENSENYAREU EL CAMÍ QUE
DUU A LA VIDA”. A les 10´30 de la nit, joiosa i solemne celebració
de la VETLLA PASQUAL
Diumenge de Pasqua. 21 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.
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Dilluns de Pasqua. 22 D´ABRIL. DILLUNS DE PASQUA
FLORIDA. Festa d´Homenatge a la gent gran. Eucaristia a les 12
del migdia.

Notes: Missa Funeral: Dimecres a les 20.30. Misses feiners
Capella de La Llar: Dilluns a les 19.30 i dimarts a les 8 del vespre.
A la Casa dels Avis: dimarts i dimecres a les 8 del matí.

Del 15 al 18 d’abril

Tallers de pasqua amb Fem Vinya
De 9:00 a 13:00 Al Kau Picarolo.
Tallers infantils de Pasqua en què pintarem amb la xocolata,
decorarem un ou amagat, ens farem la nostra móna i moltes
coses més. Amb la col·laboració el Kau Picarolo i el restaurant Il
Picarolo. Si fas els 4 tallers: 55 euros. Si fas un taller esporàdic:
15 euros.
Organitza: Fem Vinya. Amb la col·laboració el Kau Picarolo i el restaurant Il Picarolo.
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7ª SETMANA MUSICAL
L’Escola municipal de Música organitza un any més la Setmana
Cultural, que enguany arriba a la setena edició, i que comptarà
amb diferents tallers, concerts i activitats entre el 23 i el 26 d’abril.
La programació que cal destacar i que és oberta a tot el públic és
la següent:
23 i 24 d’abril
De 18h a 20h Portes Obertes de l’Escola de Música
24 d’abril
A les 18h, a la Plaça de l’esglèsia
Cercle de Percussió, a càrrec dels professors del Taller
“Tots fem música” (Oriol Vallès i Xavier Martínez).
Organitzat en col·laboració amb el Servei d’Igualtat de l’Ajuntament.

25 d’abril

La Cantata “El Petit Príncep”
A les 20h, al pati exterior del Col·legi Sant Josep - amb tot l’alumnat
de 6è de primària de les escoles de la vila. Aquest any la dirigeix el
professor Jordi Serrano que com sempre anirà acompanyat dels
músics i narradora que també son professors i professores de
l’escola de música. Adaptació i direcció: Jordi Serrano; Músics:
Valentí Querol, Conxi Naranjo, Víctor Nin, Marc Gibert i Jeannette
Porter; Narradora: Jeannette Porter “
26 d’abril

“Va de clàssics 2”
A les 17:30h, a la Sala d’Actes de l’Escola de Música
Concert en el que actuaran alumnes avançats i del programa de
Nivell Mitjà de l’Escola de Música.

Concert “Santsa Bada, Combo Jazz & Alumnes de
Cant”
A les 19:00h, a la Fassina
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Diada de Sant Jordi
Dimarts 23 d’abril

Durant tot el dia entitats i llibreries ompliran la
plaça de l’Ajuntament de llibres i roses.
Escola d’Adults: Acte literari Sant Jordi.
11:30 A la Sala d’actes del Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Activitat literària. També hi haurà intercanvi de llibres. Si vols
participar-hi, pots portar un llibre que hagis llegit. Serà oberta al
públic fins a completar aforament. L´acte finalitzarà amb un tast de
cava i catànies. Organitza Centre de Formació d’Adults de Sant Sadurní d’Anoia.

Parada d’intercanvi de llibres per la diada de
Sant Jordi.
De 10 a 13 i de 17 a 20 hores Pl. Ajuntament.
Deixa el teu llibre i agafa´n dos (1x2). Organitza: Banc de Temps Sant
Sadurni d’Anoia.

Missa solemne Festa de Sant Jordi.
12:00 A l’Església parroquial.
18:00 A l’Escola Municipal de Música Sant Sadurní - Pl. Dr.
Salvans, 1. Jornada de portes obertes a l’Escola Municipal de
Música Sant Sadurní. De 18h a 20h. Vine a Conèixer el projecte
educatiu de centre, les instal·lacions, els serveis que ofereixen i
el seu funcionament de cara al procés de preinscripció i matrícula
per al curs 2019-20.

Balls Populars de Sant Sadurní.
18:30 a la pl. Ajuntament - Pl. Ajuntament 1.
Sortiran dels Quatre Cantons i arribaran a la plaça de l’Ajuntament.
A continuació, ballada de sardanes conjunta. Llibres, roses, Balls
Populars i sardanes. Organitza: Regidoria de Cultura.
19:00 Ballada de sardanes de Sant Jordi amb la Cobla
Marinada. A la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Foment Sardanista Sant
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Sadurní.

Dimecres 24 d’abril

Vintè Aniversari de la Biblioteca: Desplegament
de la banderola commemorativa.
11:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.

Vintè Aniversari de la Biblioteca:
Acte de lliurament dels Premis del Concurs
Literari Infantil “Poema de la lluna...”
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Organitza: Biblioteca Municipal conjuntament amb les escoles de primària de la vila
i la col·laboració de les regidories d’Educació i Normalització Lingüística.

Vintè Aniversari de la Biblioteca: Presentació del
punt de llibre commemoratiu
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
A càrrec de la fotògrafa sadurninenca Núria Tarrida.
Organitza: Biblioteca Municipal.

Vintè Aniversari de la Biblioteca: Concert del
duet Scatcrooner “Groovin´ On The Ritz”.
19:45 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dijous 25 d’abril

Vintè Aniversari de la Biblioteca: Presentació del
llibre “En Boti Boti i el tresor misteriós”
18:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
A càrrec dels autors, l’escriptora Anna Obiols i l’il·lustrador Subi.
17

Espai Obert
19:15 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
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. Organitza: Espai del Kor
Dijous 25 d’abril

Tast amistós:

vins de la Conca
de Barberà

20:00 Cal Feru eno·botiga.
Tast per descobrir les
particularitats dels vins
de la DO Conca de Barberà. A la zona de la Conca de Barberà,
situada al nord de la província de Tarragona, trobem una de les
cooperatives vinícoles més antigues de la Península.
Preu: 20 euros. Organitza: cal feru.

Dissabte 27 d’abril

1r Cros escolar Escola La Pau
10:00 A l’Escola La Pau.
1. La competició començarà a les 10:00 h del matí amb la cursa
popular i finalitzarà a les 12:55 h amb la categoria baldufes
masculí. 2. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden
realitzar el mateix dia al circuit, fins a 30 minuts abans de cada
curs. Les curses estaran obertes a tothom.

Organitza: Escola La Pau, AMPA, Ajuntament de Sant Sadurní i Consell Esportiu
Vilafranca.
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Partit OK Lliga hoquei patins CE Noia Freixenet Sant Cugat
19:30 Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
Partit corresponent a la 26a jornada de l’OK lliga entre el Noia
Freixenet i el PHC Sant Cugat. 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.
Organitza: CE NOIA.

Missa solemne Festa de la mare de Déu de
Montserrat
20:00 A l’Església Parroquial.
Diumenge 28 d’abril

27è Aplec de sardanes Capital del Cava
10:30 Al Col·legi Sant Josep. Entrada gratuïta a l´aplec, amb les
cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat.
Al migdia arrossada popular.
Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní.

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.
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SORTIDES GRUPALS RUNNING _ Tots els dimarts i dijous a les
19:30. Lloc de sortida carrer vilafranca, 17. Sortides grupals de
running per els 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.
Conferència Bíblica. Passeig
del Parc Nº 1. 7/04/2019
Per què és profi tós que els
cristians es mantinguin
separats del món 14/04/2019
DISCURS ESPECIAL:
¡Esforci’s pel que realment
és vida!
DIVENDRES
19/04/2019 20:00 hores
COMMEMORACIÓ:
Demostrem gratitud pel que
Crist ha fet per nosaltres
21/04/2019 Com trobar
seguretat en un món perillós
28/04/2019 Continuï buscant
el Regne de Déu. Passeig del
Parc nº 1.
Organitza: Testimonis Cristians de
Jehová.
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Setmana de la Gent Gran 2019
DILLUNS 22 D’ABRIL
12h Missa amb la Coral Sant Sadurní
12.30h Caramelles. a la plaça de l’Església
13.15h Sortida del bus a la plaça del Pont Romà
14h Obertura sala restaurant CA N’AYXELA
14.30h Dinar Setmana de la Gent Gran i ball
DIMARTS 23 D’ABRIL
17.30h Lectura en veu alta de poemes i contes.
Al patí de La Casa dels Avis.
En finalitzar se servirà coca amb xocolata a totes les
persones assistents
DIMECRES 24 D’ABRIL
17.15h VI Passarel.la de moda. A la Plaça de l’Ajuntament
DIJOUS 25 D’ABRIL
18h Espectacle “The little night Cabaret”.
Al Celler de la Fassina
DIVENDRES 26 D’ABRIL
18h Cinema. Lloc pendent de determinar
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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

EXPOSICIONS
Vitrines d’art: “Not(e)books”.

A la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya
Del 2 al 30 d’abril del 2019.
Matins de dimarts a dissabtes de 10 a 14, tardes de dilluns a
divendres de 16 a 20:30, atenció horaris de Setmana Santa.

Exposició “L’art de decorar amb punta de coixí”.
A càrrec de les Puntaires de Sant Sadurní.
A la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya
Fins al 29 d’abril del 2019.
Als matins de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00, tardes de
dilluns a divendres de 16:00 a 20:30.
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FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 7 d’ABRIL

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 8 al 14 d’ABRIL

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 15 al 21 d’ABRIL

Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.
Del 22 al 28 d’ABRIL		

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del 29 al 30 d’ABRIL

www.santsadurni.cat

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

Més informació al web municipal

Imprès en paper reciclat

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
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