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FULL D’INFORMACIÓ LOCAL

DESEMBRE

SANT SADURNÍ D’ANOIA

CASAL DE NADAL LA MAINADA
23, 24, 30 i 31 de desembre
2 i 3 de Gener

Cada dia un taller !
• Inscripció per dies
• Horari flexible
• Grups separats per edats (a partir d’1 any)
Informació i inscripcions :
www.lamainada.cat / info@lamainada.cat  / telf. 938184381
EB La Mainada - C/Mestre Antoni Torelló, 32

Els Reis a casa i voluntaris
per la Cavalcada de Reis
Inscriu-te abans del 14 de desembre
El Nadal s’acosta i ja queda menys per la nit més màgica de
l’any. Si vols que els Reis Mags d’Orient passin per casa teva
o vols participar com a voluntari a la cavalcada, posa’t en
contacte amb l’àrea de Cultura de l’Ajuntament abans del 14
de desembre. Més informació a:  Regidoria de Cultura
c/ Marc Mir, 15 -  tf: 938184224 - cultura@santsadurni.cat”

II Campanya “Puc jugar?”

Cap nen sense joguina aquest Nadal
Recollida de joguines del 2 al 28 de desembre
A la Secretaria Ateneu Agrícola Sant Sadurní
i Bar de l´Ateneu. A benefici de Càritas Parroquial
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DINAMITZACIÓ COMERCIAL PER NADAL

Il·lusiona´t amb els llums de Nadal.
Sant Sadurní estrena 10 figures noves al·legòriques al cava
aquest Nadal!
Aparador de fotografies #llumsnadalsantsadurni19. Participa en
el projecte d’il·luminació de Nadal al·legòrica al cava compartint
a instagram les teves fotografies de les llums de Nadal de Sant
Sadurní amb el hashtag #llumsnadalsantsadurni19.
Recorda seguir el perfil @somsantsadurni.
Totes les persones que comparteixin les seves fotografies
guanyaran una bossa solidària Somriure, Vida, Il·lusió i Sorpresa,
i un tap de cava en sabó natural amb la placa de SOM Sant
Sadurní.
Dins l’eix comercial també hi haurà música nadalenca per
amenitzar les compres de Nadal.

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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Inscripció als cursos DE CATALÀ
del primer trimestre del 2020
El Servei de Català de Sant Sadurní ofereix cursos
de català presencials de nivell bàsic (Bàsic 1 i
2), i virtuals, de nivells avançats (Intermedi 1,
Suficiència 1 i C2).
Les dates d’inscripció són:
Del 2 al 10 de desembre:
alumnes des de nivell Bàsic 2 fins a C2.
16 de desembre: alumnes del Bàsic 1.
Proves de col·locació
Per fer la prova de col·locació prèvia a la inscripció cal
demanar dia i hora al servei de català: Del 2 al 10 de
desembre. A partir del 17 de desembre: inscripció, si queden
places lliures.
Inici dels cursos: 8 o 9 de gener de 2020
Organitza: Oficina de català. Consorci per a la Normalització Lingüística

AGENDA DESEMBRE
Diumenge 1 de desembre

30a Plantada Popular ADEMA
11:00 Entre la Timba i Can Mas de la Riera.
En el marc de la 30a setmana de l’arbre es
durà a terme la 30a Plantada Popular que
enguany se sensibilitza amb la violència
de génere. En acabar hi haurà “vermut”
popular. Preu: gratuït. Organitza: ADEMA
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Aperitiu Teatral
Seguidament Pati del CIC Fassina Can Guineu.
Preu: Gratuït.
Organitza: Associació Espai Can Guineu

Dilluns 2 de desembre

Passi i debat de la pel·lícula Barcelona - 1714
10:00 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Barcelona 1714 és una pel·lícula catalana de 2019 escrita i dirigida
per la cineasta Anna Maria Bofarull, basada en el setge de
Barcelona (1713-1714). És una història èpica amb el rerefons del
llarg setge i l’assalt final de l’11 de setembre del 1714. A l’acte, hi
assistiran membres de l’equip de rodatge. En acabar el visionat
s’obrirà un espai de debat sobre la pel·lícula.
Organitza: Assamblea Nacional Catalana - Hi col·labora Regidoria de Cultura

Dimarts 3 de desembre

Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al consumidor
De 10:30 a 13:00 Plaça Era d’En Guineu
Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre
temes de consum.
Atenció per part de tècnics de la Diputació de Barcelona
gratuïtament i de manera personalitzada
Dimecres 4 de desembre

Xerrada: “El repte de viure en parella”
18:30 Gestalt Sant Sadurní. C/Aragó, 13.  1r. 2a
Els 3 punts Claus: Acompanyament, Intimitat i Projecte en comú.
Xerrada per a comprendre els tres pilars básics per a una relació
de parella sana, càlida i satisfactòria. Preu: Gratuit
Organitza: Susana Ros
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Dimecres 4 de desembre

Presentació de la novel·la de David Puertas “El
Pianista Cec”
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10
Amb la participació dels alumnes de piano de l’Escola Municipal
de Música.

Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música
i Cava Fonpinet

Diumenge 8 de desembre

Jornada de condicionament de l’entorn de la
mesquita
Tot el dia. Mesquita Sant Sadurní. C/ de la Vinya.
Sessió oberta per l’enjardinament i millora dels voltants de la
mesquita de Sant Sadurní. Amb la participació de voluntaris de la
comunitat. Obert a tothom
Dimarts 10 de desembre

Nadales a la Casa dels Avis
18:00 Casa dels Avis
Continuant amb les activitats de Nadal i com ja s’ha fet en cursos
anteriors, l’Escola de Música s’aproxima als seus grans, amb un
petit concert a la Casa dels Avis. Preu: Gratuït
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní

Presentació de l’Associació Huehueteca Ixmucané
La dona indígena a Guatemala
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10
Aproximació a Guatemala i a l’associació desde la visió d’un
viatge com a voluntària. Presentació de l’associació i la tasca que
es fa amb les joves indígenes a Guatemala, per part de les dues
coordinadores que actualment porten la gestió. Cèlia Clua, des
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de fa prop de 20 anys i Pepi Sànchez des de fa 15, conviuen i es
desviuen per mantenir i ampliar la tasca en pro de l’educació de
les joves i dones d’aquest país amb el suport dels socis i voluntaris.
Organitza: Associació Huehueteca Ixmucané

Dimecres 11 de desembre

Presentació de la novel·la “El calidoscopi”
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10
Amb la seva autora, Montse Rusiñol i la presentació de Rosa Maria
Prat. Una dona ens narra el camí entre la soledat i la pèrdua a través
d´un objecte perdut: un calidoscopi. Els seus mirallets de colors
l’ajuden a fer-ho.
Dijous 12 de desembre

Sortida pre-Nadal al Baix Ebre i Tortosa
7:30 Plaça del Pont Romà i Forn de l’Arseni.
Amb visita guiada i a la catedral. Dinar al Delta de l’Ebre. Preu: 50€
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia

Dijous 12 de desembre

Hora del conte per a petitons “La Lluna a la
finestra”
17:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10
A càrrec de Sherezade Bardají. Per a famílies amb infants de 0 a 3
anys. Amb inscripció prèvia a partir del 3 de desembre al
web: www.santsadurni.cat/activitatsinfantils2
Divendres 13 de desembre

Tastet de Nadal
15:00 Pati Escola Vedruna Sant Sadurní
Tallers de Nadal per realitzar pares i fills de manera conjunta.
Cançó conjunta al final de la celebració i berenar després de
l’actuació. Organitza: Escola i AMPA Vedruna Sant Sadurní
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Divendres 13 de desembre

Concert de cant
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11
Veu en directe del tenor Josep Aznar. S’interpretaran cançons
de sempre de diferents gèneres: Rosor, Paraules d’amor, A mi
manera, Granada, sarsuela,... Una vetllada per emocionar-se i
gaudir. En acabar hi haurà coca i cava!
Preu: Gratuït

Ocell de pas
18:00 Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas s/n
Cinema infantil i familiar, recomanat a partir de 8 anys. Un film de
Olivier Ringer, França-Bèlgica, 84 minuts. Preu: Gratuït

Consell veïnal nuclis rurals
19:30 A la Sala d’Actes de l’Escola de Viticultura i Enologia “Mercè
Rosell”, a Espiells.
La regidoria de Participació Ciutadana convoca els veïns i veïnes
dels nuclis rurals de Can Benet de la Prua, Can Catassús, Can
Romeu, Espiells, Mas Asperó, Monistrol d’Anoia i La Fàbrica.Si
ets resident d’algun d’aquests nuclis rurals i vols participar-hi,
pots participar al Consell confirmant la teva assistència, trucant
al 938910325 Ext. 5214.
Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana.

Dissabte 14 de desembre

Sessió de Body Painting a càrrec de l’artista Loyda
Sequedo
10:30 Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10
Exposició de Festa Major. Activitat oberta a tots els públics
amb motiu de l’exposició de Festa Major L’Eina: l’ésser humà
constructor de la seva creació. Activitat oberta a tots els públics .
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Concert a la Casa dels Avis
11:00 Casa dels Avis
La Coral Sant Sadurní oferirà una cantada de nadales a la Casa
dels Avis.

Hoquei patins Lliga Europea: Noia Freixenet - FC
Porto
16:00 Pavelló Olímpic de l’Ateneu
Partit corresponent a la 3a jornada de la fase de grups de la Lliga
Europea d’hoquei patins, entre el Noia Freixenet i el FC Porto.
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

Un Nadal Africà. Festival de Nadal
17:00 Església de Sant Sadurní
Alumnes de primària i ESO ens oferiran un recital de cançons amb
ritmes africans. La darrera cançó serà interactuada amb el públic.
Cloenda amb berenar. Organitza: Escola i AMPA Vedruna Sant Sadurní

Tast de torrons artesanals amb maridatge de
cava i nadales
19:00 CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23
En ocasió del Cava Market de Nadal, et proposem una dolça
experiència gourmet: un tast de torrons artesanals elaborats pels
mestres pastissers locals acompanyat d’una selecció de caves
de Sant Sadurní i la interpretació musical de nadales. Maridatge
conduït per la sommelier Clara Antúnez, que explicarà l’elaboració
i característiques d’una selecció de caves del Cava Market: Castell
de Sant Antoni, Celler Vell, Maria Rigol Ordi i Molí Parellada, i
torrons dels artesans de Ca l’Arseni, Carafí Pastissers i Simón Coll
Xocolaters, amb la interpretació de nadales en directe a càrrec
de la violoncel·lista Anna Caner. Places limitades. Informació i
reserves al tel. +34 93 891 31 88 o a/e. turisme@santsadurni.cat.
Preu: 10€
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Dissabte 14 de desembre

Caves i escumosos

5 estrelles amb
pernil ibèric
19:30 A la Sala de Tast de Cal
Feru eno·botiga
Vuitena edició d´una de les activitats més especials de Cal Feru,
“Caves i Espumosos 5 estrelles amb pernil ibèric”.
Considerem “5 estrelles” aquells caves i escumosos especials i
exclusius dels cellers més emblemàtiques del món del vi.
Tots són vins escumosos de llargues criances, amb personalitat,
de collites especials o limitades on tot el procés d´elaboració (1ª i
2ª fermentació) es realitza al celler.
S´acompanyaran amb 3 pernils ibèrics diferents seleccionats per
Miguel Bargalló de Cansaladeria Cal Miqueló.  Durada activitat :
1,5 hores. Activitat impartida per : Xavier Roig, sommelier de Cal
Feru, Formador a Cava i finalista del concurs “Millor sommelier
a Cava d´Espanya”. Places: Màxim 25 persones. Preu: 75 euros.
Més informació a calferu@calferu.com o al telèfon 93 891 01 63.
Diumenge 15 de desembre

Cava Market de Nadal
Mercat de cava i gastronomia a la Capital del Cava
11:00 Carrer Raval
Espai de venda directa al carrer, al centre de la vila, per
comprar i tastar una selecció dels millors caves acompanyats
d’excel·lent gastronomia local. Coneix i tasta els productes
explicats directament pels seus elaboradors. Aprofita les ofertes
i promocions especials per comprar cava per les festes i gaudeix
d’un dia a la Capital del Cava: amb botigues obertes, música en
directe, visites al Centre d’Interpretació del Cava i a les caves.
Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
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Diumenge 15 de desembre

Pessebre al Montcau
11:30 Montcau
Sortida a les 11:30 hores a la plaça de l’Església, fins a l’esplanada
del Montcau. Pujada i després de posar el pessebre, eucaristia i
dinar de germanor (Cal portar el dinar)

Nadal a La Fassina
11:30 CIC Fassina Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23
(entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme)
Activitat familiar pel Cava Market. Sota el títol ‘El Nadal a La
Fassina’, el Centre d’Interpretació del Cava organitza una visita
ben divertida amb taller infantil i manualitats relacionades amb el
Nadal i el cava, el diumenge del Cava Market, en horari de matí.
Els infants, fins a 10 anys, que realitzin aquesta activitat podran
despertar la seva vena més creativa tot jugant i resolent l’enigma
per trobar els elements nadalencs amagats al CIC Fassina.
Places limitades. Informació i reserves al tel. +34 93 891 31 88 o
a/e. turisme@santsadurni.cat.
Diumenge 15 de desembre

Cinema al Casal: Litus
18:30 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15
Cicle Gaudí. Dirigida per Dani de la Orden.
VO en castellà
Fa tres mesos en Litus va morir en un
accident de cotxe. La que era la seva nòvia,
dos amics seus i un antic company de grup
de música, es reuneixen en el pis on vivia en
Litus. El seu germà Toni els convoca a tots
per entrega’ls-hi alguna cosa que en Litus
els va deixar abans de morir. El que havia de ser una trobada per
parlar de Litus es converteix en ocasió per descobrir els secrets
més íntims i totes les emocions amagades durant anys. Preu: 3€
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Dilluns 16 de desembre

Concert de Nadal 2019
17:15 Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1
L’Escola de Música oferirà el Concert de Nadal dividint els
alumnes en 2 grups: A les 17:15h, a la Sala d’Actes de l’Escola
de Música, els alumnes de P3, P4 i P5; A les 18:30h, a l’Església,
alumnes d’Iniciació, Bàsic, Conjunt Coral, Taller de corda, Taller de
vent i Taller de guitarres. Preu: Gratuït
Dimarts 17 de desembre

Campanya donació de Sang
De 16:00 a les 20:00 Escola Intermunicipal del Pendès
L’acció s’engloba en el projecte-servei dels alumnes de cicles
formatius.
Organitza: Alumnes de Cicles Formatius amb col·laboració amb el Banc de Sang

Audicions 1r trimestre, curs 2019-20
18:00 Escola Municipal de Música - Plaça Dr. Salvans, 1
Accés lliure

Hoquei patins OK Lliga: Noia Freixenet - CP Vic
19:30 Pavelló Olímpic de l’Ateneu
Partit corresponent a la 13a jornada de l’OK Lliga, entre el Noia
Freixenet i el CP Vic. 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
Dimecres 18 de desembre

Presentació campanya ‘Bons tractes’ i xerrada
del psicòleg Dani Borrell
11:00 CIC Fassina - c/ Hospital. 23
La Campanya Tracta´m bé de prevenció dels maltractament a les
persones grans arriba a Sant Sadurni d´Anoia.
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Dijous 19 de desembre

Dinar de Nadal Espai La Caixa
14:00 Restaurant El Mirador de les Caves
Dinar de Nadal amb els socis de l’Espai La Caixa al Restaurant El
Mirador de les Caves. Final de Festa amb un recital a càrrec de la
soprano Miracle Seguí acompanyada del pianista Josep Mateu.
Preu: 30 euros. Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia
Divendres 20 de desembre

Festa de Nadal del Casal municipal
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11
Exposició de pintures del taller Evadir-se pintant, recital de la
Coral del Casal, peces de piano, lectura de poemes del Club de
Lectura, la rifa de Nadal i... el pica-pica de Nadal. Preu: Gratuït.

Organitza: Casal Municipal, representants de la rifa de Nadal i junta del ball
berenar.

Festa de l’Esport Sadurninenc
19:00 Pavelló de l’Ateneu
Acte de reconeixement i homenatge als esportistes, personalitats
i entitats esportives de la vila més destacades de l’any.
Dissabte 21 de desembre

Dia de cobrament sortida al teatre Goya per
veure l’obra “Escape Room”
Espai-Caixa. Carrer Sant Antoni, 26
Preu: 30 euros.

Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia
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Dissabte 21 de desembre

L’altre 1 d’octubre de 2017
La independència
d’Ambazònia
12:00 Casal Popular “El Carràs”
(C/ Vilafranca, 1)
Ponència de Gladys Bemsi, militant
del Consell de Govern d’Ambazònia
que ens parlarà del procés
d’independència d’aquesta zona del
sud del Camerun.   Acte seguit, es
farà un vermut amb pica-pica a l’estil
d’Ambazònia.
Organitza: Casal Popular “El Carràs”

Dissabte 21 de desembre

14è Tió popular i solidari
17:00 Ajuntament de Sant Sadurní - Pl. Ajuntament 1
Fes cagar el Tió, diverteix-te amb l´animació  i participa dels tallers
i animació del CAU Sant Sadurní i el facepainting de Kids&Us Sant
Sadurní. Xocolata calenta gentilesa de Simón Coll i Cal Blay per a
tots els assistents.
Per fer cagar el Tió serà necessari fer una donació d´1€ i
obtenir la butlleta de participació. Aquesta butlleta es podrà
adquirir anticipadament a l’oficina del SOM Sant Sadurní al c/
Montserrat, 16, o el mateix dia al punt informatiu ubicat a la plaça
de l´Ajuntament. La recaptació es donarà a l’entitat Qui té a qui
Amics dels Discapacitats del País del Cava.
Organitza: SOM Sant Sadurní

Concert de flauta travessera: “Entre bressols”
19:30 La Llar
A càrrec de 3x3 (Nil Tena, Mariona Baulies i Jaume Darbra).
Col·labora Institució Cultural La Llar.
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Dissabte 21 de desembre

Hoquei patins OK Lliga: Noia Freixenet - CH Lloret
19:30 Pavelló Olímpic de l’Ateneu
Partit corresponent a la 14a jornada de l’OK Lliga, entre el Noia
Freixenet i el CH Lloret. 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
Diumenge 22 de desembre

Cursa de Nadal Sant Sadurní d’Anoia
10:00 Escola La Pau, cr. Salvador Espriu
Durada: Tot el matí. La 3a edició de la Cursa de Nadal, que es
celebrarà el dia 22 de desembre, comptarà amb dues modalitats,
la llarga de 10,5km i una de curta de 5,5km. Ambdues es podran
fer caminant. El temps màxim per realitzar el circuit serà de
2 hores. La cursa es desenvoluparà per camins envoltats de
vinyes. Es lliurarà una samarreta commemorativa de la cursa.
És important que en el moment de la inscripció seleccioneu la
vostra talla. El darrer dia per assegurar la talla de la samarreta
serà el diumenge 15 de desembre. Prèviament hi haurà una cursa
infantil no competitiva pels menors de 14 anys, amb una distància
aproximada de 700 metres urbans.
Organitza: Club Esportiu Sansa Sua ... Tot, amb la col·laboració del Servei d’Esports
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Dimecres 25 de desembre

Missa de Nadal
Especial infants i famílies
12:00 Església parroquial
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Dimecres 25 de desembre

Concert de Nadal Coral Sant Sadurní
19.30 Església Parroquial Sant Sadurní.
La Coral Sant Sadurní oferirà el CONCERT DE NADAL el dia 25 de
desembre. El repertori serà la MISSA nº 2 de Shubert, la CANTATA
nº 61 de Bach i NADALES POPULARS amb solistes i orquestra.
Dirigit pel nostre director Patrick Valls. Preu: 10€

Organitza: Coral Sant Sadurní

Missa del Gall
23:55 Església Parroquial
Dijous 26 de desembre

Quinto de Nadal
18:00 Com cada any, el dia 26 de desembre el Casal Popular i el CAU
organitzaran el tradicional Quinto de Nadal amb lloros i cotorres,
guixes, cartrons i obsequis per les més afortunades.
Divendres 27 de desembre

Concert Isaac Romagosa Trio
20:00 La Llar
Ramon Castellví - Bateria Jaume Àvila - Baix Elèctric Isaac
Romagosa - Guitarra Elèctrica i Acústica. Preu: Taquilla inversa
Dissabte 28 de desembre
11:30 Plaça de l’Ajuntament - Pl. Ajuntament 1
Recollida de cartes dels Patges Reials vinguts d’Orient.
Organitza: Regidoria de Cultura i Comissió de Reis

Dimarts 31 de desembre

Missa per la Pau
19:00 Església parroquial
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Dimarts 31 de desembre

Campanades de Cap d’Any

Celebra l’entrada de l’any nou amb música, castell de focs i cava.
T’esperem a la plaça de l’Ajuntament a les 12 de la nit!
Diumenge 5 de gener

Cavalcada de Reis. Viu la nit més màgica!
18:30 Recorregut: *per determinar

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. 01/12/2019
Quina relació té vostè amb Déu?; 08/12/2019 Jehovà és “una alçada
segura” per al seu poble; 15/12/2019 Actuem amb saviesa en aquest
món insensat; 22/12/2019 Una família unida i feliç per sempre;
29/12/2019 Quin propòsit té 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.

•

Lidera el teu projecte. Desenvolupa el teu
potencial.
Dies 3,5,10 i 12 de desembre. De 9:30 a 13:30 hores.
Adreçat a empreses i emprenedors.
Al CIC Fassina, Aula 2a planta

Més informació i inscripcions:

Nexes - Centre de Serveis a les Empreses
Cr. Dr. Barraquer 3-5. www.santsadurni.cat/nexesni.cat/
nexes

EXPOSICIONS
“Pessebres de Cal Serafí”

de Serafí C. Alemany.
Del 28 de novembre al 23 de desembre del 2019
Biblioteca municipal
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FARMÀCIES DE TORN
1 de DESEMBRE

Farmàcia Mestre . Carrer Hospital, 2.  
Del 2 al 8 de DESEMBRE

		

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 9 al 15 de DESEMBRE		

Farmàcia Vilela . Carrer Tarragona, 34.
Del 16 al 22 de DESEMBRE

Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4.
Del 23 al 29 de DESEMBRE

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.

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

Més informació al web municipal

Imprès en paper reciclat

Del 30 al 31 de DESEMBRE
Farmàcia Mestre . Carrer Hospital, 2.  

