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Bus Urbà
Fins l’1 de març de 2019, prova pilot amb nous horaris de la línia L1 i
servei a demanda per a la línia L2.
més informació al 672 040 375 i www.santsadurni.cat/bus

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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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
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AGENDA FEBRER
Dissabte 2 de febrer

Assemblea Oberta de la CUP Sant Sadurní.
11:00 Al Centre Cultural, Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10
Adreçat a totes les persones que vulguin participar en l’elaboració
del programa de la CUP Sant Sadurní. Es presentaran els eixos de
treball i s’obrirà torn d’intervencions obert per presentar i debatre
propostes.
Diumenge 3 de febrer

Ballada de sardanes amb la Cobla Marinada ,
calçotada i ball.

12:30 Al Col·legi Sant Josep.

Organitza: Foment Sardanista Sant Sadurní.

Hoquei patins: Noia Freixenet-Lloret Vila
Esportiva.
12:30 Al Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
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.
Dilluns 4 de febrer

Inici del curs d’informàtica: “Prepara la teva
sortida o desplaçament”.
15:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
Dilluns i dijous, Taller on els participants s’introduiran en l’ús de
les eines i aplicacions més conegudes de mobilitat i circulació
de persones per tal de poder desplaçar-se, fer reserves d’un
allotjament, comprar un bitllet de transport...
5

Taller de cuina saludable d’hivern.
17:30 Al Centre Vilarnau. Plaça Germans Segura Viudas S/N.
Dies 4 i 11 de febrer. De 17:30 a 19:30 a càrrec de Maria Alcolado.
Inscripcions de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores. 93 891
430 9 - centrevilarnau@santsadurni.cat.

Inauguració de l’exposició “Composicions per Èlia”
de Cristina Moriano.
19:00 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Dimarts 5 de febrer

Conversa en anglès
19:30 C/de Sant Antoni, 43.
Cada dimarts. Open to all those who want to improve their spoken
English. Oberta a tothom, amb diferents nivels d´angles. Més
informació i per confirmar assistència a:
bancdeltemps.english@gmail.com. La classe de conversa es fa
cada dimarts del febrer de 19:30-20:30. No socis: 2kg de aliments
(llet, sucre, farina, pasta,...).
Organitza: Banc del Temps Sant Sadurni d´Anoia.

L’art a les etiquetes del vi i el cava.
19:30 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
A càrrec de Dolors Garcia Martínez, presidenta de l’Institut
d’Estudis Penedesencs. Un petit tast sobre la intensa col·laboració
entre viticultors i artistes per crear veritables petites obres d’art
nascudes per ser etiquetes.
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Regidoria de Cultura.
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Dijous 7 de febrer

Xerrada: Procés evolutiu de consciència i
creixement personal.
17:45 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Compartit pel mestre German Ruiz, psicòleg transpersonal.
Divendres 8 de febrer

Comentari de la novel·la

“Les aventures de
Sherlock Holmes”
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch
de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Amb el traductor Xavier Zambrano.

Dimarts 12 de febrer

Els rabassaires al Penedès
19:30 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
A càrrec de Raimon Soler i Becerro, historiador i membre
del Centre d’Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de
Barcelona Un anàlisi del moviment rabassaire i de la mobilització
pagesa durant el primer terç del segle XX.
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Regidoria de Cultura.
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Hoquei Patins: Noia Freixenet - Reus Deportiu.
21:00 Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
Jornada 20. Partit 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 FREIXENET.

Dimecres 13 de febrer

Hora del conte “El Peix irisat”
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
A càrrec d’Ölga Ölga. Per a famílies amb infants a partir de P3. El
peix Irisat, gràcies a les seves escates de mil colors, és l’animal
més bonic de l’oceà. Tot i això, es troba sol. Per què els altres
peixos no volen jugar amb ell?.
Dijous 14 de febrer

Excursió Reus Modernista i Calçotada a l’Alt Camp
8:00 Sortida 8 del matí des de plaça del Pont Romà i Forn de
l’Arseni.
Visita a la ciutat de Reus Modernista. Esmorzar en ruta i Calçotada
a Alcover. Preu: 50 euros.
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia

Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al
consumidor
10:30 Plaça Era d’En Guineu.
Fins a les 13h. Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir
informació sobre temes de consum.
Organitza: Diputació de Barcelona.
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Espai Obert
19:15 Al 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 15 de febrer

Presentació de la novel·la

“Mar en piedra”
de Xavier Borrell

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

Dissabte 16 de febrer

TEATRE AL CASAL
Àries de reservat

21:00 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Una soprano i la seva pianista han estat contractades per a un
concert privat molt especial. Els clients, de gustos peculiars,
volen rebre el nou any amb música, però sense cap testimoni.
Treballaran amb els ulls embenats. Després de les dotze
campanades, però, el guirigall de la festa s’atura de cop. Quan es
treuen la bena no queda ningú viu. Ha arribat la fi del món. Només
han sobreviscut elles. Direcció Marc Rosich. Interpretació: Elena
Martinell (soprano coloratura) i Glòria Garcés (pianista).
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Diumenge 17 de febrer

CINEMA AL CASAL
Tadeo Jones 2

18:30 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
El secreto del Rey Midas. Espanya,
2017. Dirigida per Enrique Gato i
David Alonso. Animació Tadeo Jones
viatja fins Las Vegas per assistir a la
presentació del darrer descobriment
de l’arqueòloga Sara Lavroff: el papir
que demostra l’existència del Collar
de Midas, el mític Rei que convertia
en or tot el que tocava. Però el feliç
retrobament aviat s’enterbolirà.
Dimarts 19 de febrer

Conferència: Simbologia dels colors
19:30 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
De l’antiguitat als nostres dies. A càrrec de Núria Molist i
Capella, conservadora del Museu d’Arqueologia de Catalunya
(mac) i responsable de la seu d’Olèrdola Fins el descobriment
dels colorants sintètics la dificultat per obtenir un color a partir
de matèries primeres naturals en definia el seu valor i el seu
simbolisme. Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Regidoria de Cultura.
Dimecres 20 de febrer

Conferència sobre la diabetis mellitus
18:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10
Els alumnes de 2n curs del cicle formatiu d’atenció a les persones
en situació de dependència oferiran una conferència sobre
aquesta malaltia. Com prevenir-la i què fer en cas de patir-la dieta, activitat física, controls...
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Dijous 21 de febrer

Taller de Relaxació
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Uns quants alumnes de l’escola intermunicipal han preparat un
taller de relaxació que té com a objectiu la relació intergeneracional
entre avis i joves.
Organitza: Escola Intermunicipal i Casal Municipal.

Divendres 22 de febrer

Campanya Donació de Sang
9:00 Col·legi Sant Josep.
Els alumnes de sisè de Primària del Col·legi Sant Josep,
conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, s’han
encarregat d’organitzar una campanya de donació de sang a
l’escola el proper 22 de febrer de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Organitza: l’alumnat de 6è d’educació primària.

Divendres 22 de febrer

TAst maridatge vins
i formatges
20:00 Cal Feru eno·botiga.
Dirigit per Xavier Roig, sommelier
de Cal Feru, en què es degustarà
una selecció de vins i formatges
per descobrir les millors combinacions de maridatge.
Preu: 35 euros.
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Diumenge 24 de febrer

Diada del soci
12:00 A l’Església Parroquial de Sant Sadurní.
Missa amb Ofrena i ballada de sardanes i vermut popular. Organitza:
Parròquia i Foment Sardanista.

Diumenge 24 de febrer

CINEMA AL CASAL
Captain Fantastic

18:30 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc
Mir, 15.
Estats Units, 2016. Dirigida per
Matt Ross Ben (Viggo Mortensen)
ha passat deu anys vivit als remots
boscos del nord-oest dels Estats
Units i hi ha criat els seus sis fills.
Completament aïllats de la vida
moderna, de les comoditats de les
ciutats i de la societat de consum,
Ben és un pare devot que ha inculcat als seus fills una peculiar
forma de pensar i viure la vida.

Dilluns 25 de febrer

Presentació del llibre

“Que tota aquella merda valgui la pena”
de l’escriptora vilafranquina Anna Mas.

20:00 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
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Dimecres 27 de febrer

Laboratori

de

lectura

“Herois i heroïnes
de vinyeta”
17:30 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 19 de febrer al web www.
santsadurni.cat/activitatsinfantils.
Un laboratori de lectura per conèixer superherois del món del
còmic però també descobrir personatges que, malgrat no tenir
poders, porten vides realment heroiques. Què vol dir ser un
superheroi? tenir poders? ser fort? ser valent? A càrrec del
personal de la biblioteca.
Dijous 28 de febrer

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.
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Dijous 28 de febrer

Tast amistós
vins de l’Empordà

20:00 Cal Feru eno·botiga.
Tast
per
descobrir
les
particularitats dels vins de la
DO Empordà. Una denominació
d’origen amb paisatges de contrastos, limita al nord amb els
Pirineus i al llevant amb el Mar Mediterrani, formada per 2 zones
separades geogràficament: Alt Empordà i Baix Empordà.
Preu: 20 euros.
Organitza: Cal Feru.
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Altres
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 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. 03/02/2019 Com
mantenir-se despert espiritualment 10/02/2019 Visquem per a fer
la voluntat de Déu, no la nostra 17/02/2019 VISITA CIRCUIT: Jove,
com pots ser feliç i tenir èxit? 24/02/2019 Raons per a sotmetre’s
avui al govern de Déu
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FORMACIÓ
Centre de Serveis a les Empreses Nexes
•

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
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EXPOSICIONS
Vitrines d’art de la biblioteca “De vell a nou”
Patchwork de Pilar Gómez Pago.

Vitrines d’art de la Biblioteca Municipal.
Del 4 al 28 de febrer del 2019. Matins de dimarts a dissabtes de
10:00 a 14:00, tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30.

Exposició “Composicions per Èlia”
de Cristina Moriano.

Al claustre de la
Biblioteca Municipal.
Del 4 de febrer al 2
de març del 2019.
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 3 de FEBRER

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 4 al 10 de FEBRER
Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.
De l’11 al 17 FEBRER		

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
Del 18 al 24 de FEBRER	

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 25 al 28 de FEBRER	

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

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
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