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Curs ACTIC (bàsic i mitjà) 
modalitat On line
Del 3 al 14 de juliol

Destinat a persones a partir de 
16 anys.
Preu:
70€ persones joves fins a 30 anys.
90€ persones de més de 30 anys.

*Descomptes:
20% persones joves sense 
prestació d’atur 56€
20% persones joves amb 
discapacitat (min 33%) 56€
5% joves amb carnet de la xarxa 
de biblioteques de la diputació de 
barcelona: 67€
Inscripcions a la web dinamo.cat

AUDICIONS 3r TRIMESTRE 
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
  
Curs 2016-2017

•	 Les audicions del 3r trimestre es realitzaran el 15, 16, 19, 20 
i 21 de juny, en torns, a partir de les 19h

•	 Els nostres alumnes, com ja és habitual, oferiran tot un 
seguit d’audicions on podran mostrar el treball realitzat al 
llarg del curs, a la vegada que ho compartiran amb els seus 
amics i familiars

Dates: 15, 16, 19, 20 i 21 de juny
Horari: A partir de les 19:00h
Lloc: Escola Municipal de Música Sant Sadurní. 
Plaça Dr. Salvans 1



Espai Estudiant: De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h  

La regidoria de Joventut torna a obrir les portes de l’Índex amb 
tot un seguit de recursos i serveis pels joves estudiants dels 
centres d’educació secundària del municipi.
Aquest servei s’adreça a estudiants d’ESO, Batxillerat, Cicles 
Formatius, universitaris,etc., i el seu horari és de dilluns a 
divendres de 16 a 20h.

L’espai estudiant ofereix:
•	 Espais i sales per estudiar
•	 Fer treballs en grup o les tasques escolars
•	 Ordinadors de treball amb connexió a internet
•	 Connexió wifi
•	 Servei de fotocòpies, impressions i enquadernacions

Índex c/ Pompeu Fabra, 34. Tel. 938913320  index@santsadurni.cat
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Les preinscripcions als cursets i activitats dirigides de la 
piscina municipal es fan via “on line” al web de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia,  de l’1 al 6 de juny de 2017. S’obriran 
el dia 1 de juny a les 10:00h i restaran obertes fins al dia 6 de 
juny a les 23:59h.

Per a més informació visita el web 
www.santsadurni.cat/inscripcionspiscinaestiu

Sky School of English 

C/ Montardit,27-33  
08770 St.Sadurní 
Tel : 93 8911607   
www.skyschool.cat 
email: sky@skyschool.cat
 

Per aquest estiu 2017 us oferim:
Classes de repàs d’anglès, tots els nivells.
Ajudem a l´alumne a fer els deures d’anglès 
d‘estiu de la seva escola tot repassant la 
matèria del curs.
Classes d’anglès general, tots nivells.
Classes divertides per a nens.
Classes de conversa.
Curs intensiu de preparació diplomes.
Les classes es faràn del 26 de juny al 28 de 
juliol (curs d´estiu de 5 setmanes, es pot triar 
per setmanes)

ESTIU 2017 PISCINA MUNICIPAL
Les piscines municipals inauguraran la temporada d’estiu 

el dia 17 de juny i fins l’11 de setembre. 
Activitats especials (gratuïtes): 

Dijous a les 11h: Hip_hop Dancehall Aquàtic 
a càrrec del Banjara Studio 

i els divendres a les 17h: Zumba aquàtic a càrrec d’Estem per tu. 
Zona Esportiva - Ps. Can Ferrer, 2. 

Organitza: Servei d’Esports. 

Per apuntar-vos a les classes d’estiu  podeu  passar per l’escola de 5 a 7:30 de 
la tarda o tel 93891607
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Divendres 2 de juny
21:00 Mirabèl (Ball folk occità). Des de les danses més populars 
i conegudes per tothom, fins al ball més característic d’una regió, 
Mirabèl es proposa fer suar de valent el bon ballador, i proporcionar 
una descoberta ben agradable i interessant a l’espectador que 
prefereix mirar-s’ho tranquil·lament des d’una cadira. Plaça de 
l’Ajuntament. 

23:00 Cocina límite, una cena en tres actos (Anabel Moreno i Blanca 
Pàmpols). Cocina límite és un sopar literari amb teca i vinet inclosos: 
un menú on es mariden dues actrius, altes literatures, alts efluvis i 
èxtasis al paladar. Tot plegat, molt ben cuinat. Cal inscripció prèvia 
a cultura@santsadurni.cat. Preu: 10 € general, 8 € amics de La 
Cisterna i 5 € TR3SC. Caves Jaume Giró i Giró - Montaner i Oller, 5. 

Dissabte 3 de juny
12:00 L’EVA354 i el Fòrum obert. Tu mateix! Podreu llegir textos 
propis o aliens, poesia, articles de diaris o un manifest, el que sigui, 
però tot en veu alta i micròfon en mà, que ningú no es perdi res. 
Inscripcions: lectures@enveualta.com i al telèfon 650 473 639. Can 
Calixtus - Diputació, 26. 

18:00 Operació A.V.I. (Farrés Brothers). Ĺ Operació A.V.I consistirà 
en un llarg viatge i un reguitzell de peripècies de personatges de 
contes tradicionals per recuperar de nou la joventut, perduda degut 
a un estrany experiment. D´aquesta manera els avis, els de debò, 
podran seguir explicant els contes i no cauran en l´oblit. Ni els avis, 
ni els contes. Plaça de l’Ajuntament. 

19:00 A tres bandes (Ireneu Tranis, Jaume Arnella i Assumpta 
Mercader). Torna el clàssic itinerant de l´EVA amb tres propostes 
per passejar, gaudir, escoltar i passar-ho bé. Ens trobarem al pati de 
la Fassina i allà ens dividirem en tres grups, cada un dels quals serà 
guiat per un adalid que ens portarà a recórrer raconets inesperats. 
CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23. 
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22:00 Per viure al cementiri no cal morir-se (IV). Una nit de plaer i 
espectacles anant d´un escenari a l´altre gaudint de propostes tan 
dolces com sotraguejants. No us n´estigueu pas. Al capdavall, si no 
ara, qualsevol altre dia també hi anirem a parar. Millor que sigui ara 
passejant-hi a bon pas que més endavant. Obertura del cementiri a 
les 21.30 h. Copa de cava i inici dels espectacles a les 22 h. Cementiri 
municipal de Sant Sadurní d’Anoia. 

Diumenge 4 de juny 
D’11.30 a 14 h Col·lectiu Gargot (El rotet de bon profit és consentit). 
A la plaça de l´Ajuntament i amb tots els material sobre la taula, el 
col·lectiu Gargot, d’il·lustradors penedesencs, ens farà un seguit 
de rajoles de fang on els motius principals seran les il·lustracions 
inspirades en dites populars que tenen com a eix central la vinya, el 
vi i el cava. Plaça de l’Ajuntament. 

De 12 a 14 h i de 18 a 20 h El venedor d’històries (Ireneu Tranis). 
Mig encantador de serps, mig triler, un contaire que recupera les 
tècniques més atàviques i populars de la tradició oral per oferir 
espectacle i poesia des del prisma, el ritme i la sensibilitat actuals. 
Plaça de l’Ajuntament. 

19:00 El darrer dia del cafè de la granota (Cia Mea Culpa). El matrimoni 
del Cafè de la Granota, l´Adelaida i el Fernando, es disposen a entrar 
per darrera vegada al seu cafè per recollir els efectes personals 
abans que tot el poble de Mequinensa desaparegui sota les aigües 
del pantà. Això provoca un aldarull entre les forces de l´autoritat i 
l´Adelaida, que està molt encesa. Mentre recullen, recorden alguns 
episodis de la història del poble. Can Mas de la Riera. 

21:00 Maria Arnal i Marcel Bagés (45 cerebros y un corazón). 
Més que per victòries, Maria Arnal i Marcel Bagés compten els 
seus concerts per abduccions. Difícil, molt difícil, no rendir-se a 
l´encisadora barreja d´emoció, actitud i talent que destil·len les 
actuacions d´un duo que deixa un rastre de seguiment incondicional 
allà on passa. No es tracta tant de recuperar cançons o poemes 
com de repensar-los, reinterpretar-los; matèria viva que, en ser 
compartida, es transforma. Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu 
Fabra, 34. 
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Dilluns 5 de juny de 2017
18:00 De Honolulú a París i feliç com un anís (Albert Quintana). 
Rondar pel món gràcies als seus contes és molt enriquidor: tenen 
un gust semblant al de les històries de casa que ja coneixem i sonen 
i emocionen igual de bé. Però hi ha una cosa que ens agrada per 
sobre de totes les altres: que per anar-los a buscar haurem, de fer 
un llarg viatge. Plaça de l’Ajuntament. 

Dimarts 6 de juny
18:00 L’Ed i els seus contes (Inda Pereda). Un recopilatori de contes 
clàssics que intentaran connectar a través dels sentits amb molt de 
moviment, molt d´èmfasi, molta energia i potser... no tantes paraules 
com moviments. Plaça de l’Ajuntament. 

Dimecres 7 de juny 
18:00 Els contes de la maleta (Blai Senabre). El narrador arriba 
amb la seva maleta plena de contes i somnis per oferir-los al púbic 
assistent. Porta contes per a tots, per als alts i els baixets, per a 
grans i petits, per als d’orelles verdes i per als de bigotis blaus... i per 
aquell del fons que no diu res, també!. Plaça de l’Ajuntament. 

Dijous 8 de juny
18:00 En Perot i el ratolí (Jordi Jubany). En Perot és un nen que té 
les butxaques més buides que un pou sense aigua. Res, ni cinc. Ara 
bé, té un cor que no li cap al pit, i mentre busca pel bosc alguna cosa 
amb què omplir l´estómac, trobarà animals de tota mena a qui no 
dubtarà d´ajudar peti qui peti. I això, és clar, tindrà conseqüències.... 
Plaça de l’Ajuntament. 

18:00 EVA354 a la Casa dels Avis. A l’estiu, tota cuca viu. A l´estiu, 
bèsties, plantes i persones ho tenim més fàcil per conservar la 
salut i aconseguir aliments. En el cas de les persones, la nostra 
ànima també necessita alimentar-se i les paraules i les emocions 
transmeses per elles són una bona recepta per aconseguir aquest 
objectiu vital. Pot ser lectora qualsevol persona que en tingui desig, 
prèvia inscripció. Inscripcions: lectures@enveualta.com i al telèfon 
650 473 639. Plaça de l’Ajuntament. 

Organitza: Regidoria de Cultura Ajuntament de Sant Sadurní.
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DIJOUS 14 DE JUNY

14:00 BARRIS 2017: Ajuntament. Tronada d’inici del Barri 

17.30 Espectacle familiar Els exploradors de l’aigua, amb la Cia 
Pessic de Circ i Claret Clown A continuació, xocolatada, a la plaça 
de l’Ajuntament 

22:30 Castell de focs a la plaça de l’Ajuntament Seguidament coca i 
cava per a tothom i sardanes. Plaça de l’Ajuntament. 

DIVENDRES 16 DE JUNY

14:00 BARRIS 2017: Sant Antoni. Tronada d’inici del Barri 

17:00 Tradicional Rengle dels Confits. Plaça de l’Ajuntament. 

18:00 Xocolatada per a tothom 

22:30 Castell de focs. Seguidament, ballada de sardanes. 

DISSABTE 17 DE JUNY

14:00 BARRIS 2017: Montserrat. Tronada d’inici del Barri 

18:00 Xocolatada per a tothom 

20:00 Ballada de sardanes

23:15 Mascletada 

19:30 Tradicional Rengle del barri de Sant Antoni. 

DIUMENGE 18 DE JUNY

11:30 Tradicional Rengle del barri Montserrat. 

14:00 BARRIS 2017: Església. Tronada d’inici del Barri i tradicional 
repic de campanes 

18:00 Xocolatada per a tothom 

21:30 Ballada de sardanes 

22:30 Castell de focs
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DILLUNS 19 DE JUNY 

14:00 BARRIS 2017: Diputació. Tronada d’inici del Barri

17:00 Xocolatada per a tothom 

21:00 Ballada de sardanes 

22:30 Castell de focs i cremada de la falla

20:00 Tradicional Rengle del Barri Església

DIMARTS 20 DE JUNY

14:00 BARRIS 2017: Cavallers. Tronada d’inici del Barri 

17.30 Xocolatada per a tothom 

22:00 Ballada de sardanes 

22.30 Castell de focs

19:45 Tradicional Rengle del Barri Diputació 

DIMECRES 21 DE JUNY

14:00 BARRIS 2017: Raval. Tronada d’inici del Barri 

18:00 Xocolatada per a tothom 

22:30 Castell de focs. Seguidament, ballada de sardanes 

20:00 Tradicional Rengle del Barri Cavallers

DIJOUS 22 DE JUNY

20:00 Tradicional Rengle del Barri Raval

Més informació a www.santsadurni.cat i Regidoria de Cultura.

SOM SANT JOAN
Sorteig de Sant Joan amb la targeta client 
de Som Sant Sadurní, entre els actes de 
compra de l’1 al 22 de juny. Sorteig el 23 de 
juny de: 2 coques gentilesa de Ca l’Arseni, 2 
lots de cava gentilesa d’Agustí Torelló Mata, 2 
lots de petards infantils gentilesa de Drac Màgic i 5 targetes regal de 30€ 
cadascuna. Establiments amb Targeta Client del Som Sant Sadurní. 
Organitza: Som Sant Sadurní.
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Dijous 1 de juny

15:00 Inici del curs d’informàtica “ Retoc fotogràfic i 
presentacions digitals”. Curs informàtic que té com a objectiu 
l’aprenentatge de tècniques i recursos que ens ajudaran a 
aprendre i/o millorar a nivell d’usuari. Casal Municipal de la Gent 
Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. Organitza: Casal Municipal de la 
Gent Gran i Fundació Social “La Caixa”. 

19:00 Presentació del llibre “La fórmula Anti-aging”. Presentació 
del llibre “La fórmula Anti -Aging i xerrada “El plaer de mantenir-se 
jove”, amb Rita Rigolfas. Al Casal d´Entitats, carrer Marc Mir, 15 

Divendres 2 de juny 

17:00 Xerrada sobre “El bon ús dels medicaments”. Xerrada 
informativa que té com a objectiu augmentar el coneixement sobre 
l’ús dels medicaments i millorar les habilitats en el seu maneig. Al 
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Organitza: Casal Municipal de la Gent Gran i farmàcia Anna Ferrer. 

CONCERT DE L’ESCOLANIA DE 
MONTSERRAT 
Divendres 2 de juny
21:00 A l’església parroquial. 
Pl. Dr. Salvans 1. 

Dissabte 3 de juny

14:00 Paella popular al Barri Sant Llorenç.  A la Plaça del Barri 
Sant Llorenç. Organitza: Associació Barri Sant Lorenç-la Triola. Col·labora: 
Ajuntament de Sant Sadurní d´Anoia.

Diumenge 4 de juny 

9:00 Campionat de petanca. Pistes Municipals de Petanca - Zona 
Gat Cendrer. 

AGENDA JUNY
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9:00 1ª CaCo (Corre o Camina) de la dona a Sant Sadurní d’Anoia. 
El recorregut, totalment urbà, és de 2.978m. A continuació s’han 
organitzat tres tallers esportius al Pavelló municipal cobert i bany 
lliure a la piscina d’estiu (exclusiu per a les participants de la 
CaCo). Organitza: Servei Municipal d’Esports. 

DESCOBREIX ELS VINS DE LA D.O.PENEDÈS!

10:00 Tast de vins de la 
D.O.Penedès, esmorzar K.m.0 i 
visita a un celler. 
Durada: 4 hores aproximada-
ment Preu Pack tast + esmorzar 
+ visita: 38 € ( Inclou esmorzar 
amb tast comentat de vins de 
la D.O.Penedés, esmorzar a 
Cal Feru i visita a Mas Comtal) 
Preu tast + esmorzar: 25 € Punt de trobada: a Cal Feru eno·botiga 
Places: 15 places Informació i inscripcions: a Cal Feru al telèfon 
93 891 01 63, o en calferu@calferu.com. Cal Feru eno·botiga. 
Organitza: Cal Feru. 

14:30 28a Paella Popular d’ADEMA. A l’Era d’en Guineu. 
Organitza: CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT. 

19:30 Ball amb Doble Perfil. Socis 3€ No socis 6€. Sala de l’Ateneu 
Agrícola. 

Dilluns 5 de juny 

19:30 Presentació del llibre ‘Train kids’, Una novela juvenil basada 
en fets reals. Intervindran: Renata Calderón, politòloga mexicana 
ex-col·laboradora d’ACNUR Josep Faura, d’Amnistia Internacional 
Roger Pérez Brufau, professor de secundària de l’escola El Carme 
Al Pati de l’Índex. Organitza: Amnistia Internacional. 

Dimarts 6 de juny 

19:00 Tertúlia ‘Cooperació part de la solució?’. A l’estudi de Ràdio 
Sant Sadurní, amb la participació de les diferents ONG de la Vila. 
Consell de Cooperació i Ràdio Sant Sadurní. 
www.radiosantsadurni.cat i al 107.2 FM.
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Dimecres 7 de juny

19:30 Jornada tècnica ‘Guia metodològica per la identificació i 
implementació d’accions de cooperació tècnica municipal’. 
A càrrec de Miquel Carrillo. Sala de plens. Acte obert a tothom.
Organitza: ERC Sant Sadurní d’Anoia. 

Dijous 8 de juny

7:15 Sortida sorpresa de Turisme Cultural. Organitza: Associació de 
Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. 

Divendres 9 de juny 

10:30 Tallers familiars de música per a nadons de nadons. A 
càrrec d’ Anna Roig. Per a nens de 9 a 14 mesos de 10:30 a 11:00 
hores i de 14 a 24 mesos d’11:30 a  12:15 hores. Per més informació 
i inscripcions cal adreçar-se al Centre Vilarnau. Al Centre Vilarnau 
Plaça Germans Segura Viudas s/n . 

17:00 Xerrada sobre “El bon ús dels medicaments”. Sessió 
informativa que té com a objectiu augmentar el coneixement sobre 
l’ús dels medicaments i millorar les habilitats en el seu maneig. Al 
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Organitza: Casal Municipal de la Gent Gran i farmàcia Anna Ferrer. 

COMMEMORACIÓ DIA 
MUNDIAL DEL REFUGIAT
Divendres 9 de juny

18:00 ‘Ocupem’ la plaça. Vine 
i planta la teva tenda! 18h. 
Actuació de dansa a favor de les 

persones refugiades. A les 19:00 
Xerrades-Testimoni El mur marroquí al Sàhara i els seus efectes. 
A la Hayma d’ACAPS Wilaya Projecte d’acollida i integració a 
Catalunya, a càrrec Martí Rovira, de Creu Roja. 

21:00 Sopar de carmanyola. 

22:00 Concert ‘ Fuera de tono’. Tota la tarda i vespre fira d’ONG i 
entitats Organitza: Regidoria de Cooperació i Consell de cooperació. Plaça de 
l’Ajuntament. 



15

Divendres 9 de juny

18:00 Final de cicles a l’escola vedruna. 
P5, 6è de primària i 4t d’ESO. Organitza: Escola Vedruna El Carme. 

Dissabte 10 de juny

9:00 Caminada familiar solidària. Visita guiada a l’ermita de la Sta. 
Creu de Creixà. Lloc de trobada a la plaça del pont Romà. Segona 
trobada a Monistrol a les 10h per esmorzar. Dorsal amb donatiu 
voluntari. Organitza: Voluntaris de Mans Unides Sant Sadurní. 

CELEBRACIÓ DEL 30È 
ANIVERSARI DIABLES 
SE M’N REFUM 
Dissabte 10 de juny 

17:00 Jocs, tallers i berenar pels 
nens, concert, botifarrada.. i molt 
de foc! De 17h - 21h: Plantada de 
ceptrots al Parc de la Rambla.  
Fins a les 20h: Activitats i tallers 

infantils 18:00h: Berenar popular pels nens 20:00h: Concert amb el 
grup “Fuera de Tono” 21:00h: Sopar popular (entrepà de botifarra 
+ beguda: 5€) - 22:30h: Presentació del nou ceptrot dels Diables se 
m’n Refum i lluïments amb les diferents colles convidades. Parc de 
la Rambla. Organitza: Diables se m’n Refum. 

20:00 Concert de piano amb Romayne Wheeler. Al Pati de la 
Fassina. Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

CONCERT FI DE CURS 
2016-2017
Diumenge 11 de juny

20:00 Actuació dels alumnes de 
Laboratori de Combos, Conjunt 
Vocal i Combo. A la pl. Dr. Salvans 
1. Escola Municipal de Música 
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Dimecres 14 de juny

21:30 Inici de la Festa dels Barris amb la Coral Sant Sadurní. Un 
anys més la coral Sant Sadurní dóna el tret de sortida de les festes 
dels barris. Assaig obert a tothom qui ho vulgui. Al final, traca i 
coca i cava per a tothom!. Plaça Doctor Salvans. Organitza: Coral Sant 
Sadurní. 

Dijous 15 de juny 

10:30 Visita de l’Oficina Mòbil d’informació al consumidor. Per 
atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre 
temes de consum. A l’Era d’en Guineu. 

17:00 Tarda Celebració Barris a l’Esplai-Caixa, carrer Sant Antoni 
,26. Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. 

Dissabte 17 de juny 

10:00 Inauguració temporada d’estiu piscina municipal. Zona 
Esportiva municipal. Ps. Can Ferrer.

Diumenge 18 de juny 

19:30 a 21:15 Ball amb Pili i José Luis. Sala de l’Ateneu Agrícola. 
Organitza: ATENEU AGRICOLA. 

Dimarts 20 de juny 

Exposicions de pintura: “Una mica de tot” i “Naturalesa”. 
Exposició de pintures a càrrec del taller de pintura “Evadir-se 
pintant” i de Júlia Brichs. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

REVETLLA DE SANT JOAN
Divendres 23 de juny 

20:00 Arribada de la flama del Canigó 
en bicicleta a la plaça de l’Ajuntament i 
després de llegir el manifest anirem en 
cercavila fins al Parc de la Rambla per fer 

un sopar de carmanyola tots junts. A les 23.30h els Diables Se m’n 
Refum faran un lluïment al Parc i seguidament encendran la foguera 
de Sant Joan. A partir de la 1 de la matinada gaudirem d’una revetlla 
popular al Parc de la Rambla. Col·laboren:  ANC, BTT País del Cava, Diables 
Se M’n refum, Òmnium Cultural i Timbalers Tabalots. 



17

Dissabte 24 de juny 

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

TAST AMISTÓS A LA FRESCA: CAVES MAGNUM. 
Dijous 29 de juny 

20:00 Aquest mes realitzarem 
un tast de caves en format 
Magnum, ampolles de 1,5 L de 
capacitat que, degut a les seves 
característiques, ens faran 
gaudir d’un tast molt especial. 
Preu: 24 € (Inclou tast, entrepà, 
gelat i café) A l’exterior de Cal Feru. 
Places: 25 places Informació i inscripcions: a Cal Feru al telèfon 
93 891 01 63, o calferu@calferu.com. 

Divendres 30 de juny 
Festa Final de Curs del Casal Municipal. Actuació de la coral del 
Casal, lectura de poemes, bingo,... Casal Municipal de la Gent Gran 
Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

17:30 Taller de contes: El viatge d’en Konan de 17:30 a 18:30 
i,  posteriorment, “El Diari de la Naaku” fins a les 20:00 
aproximadament. Al Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura Viudas 
s/n. Organitza: Ajuntament de Sant Sadurní. Departament de Cooperació i Acció 
Social. 

19:00 Conferència “El Penedès, un projecte integral sobre 
l’arqueologia de la vinya i el vi”. CIC Fassina.

CINEMA A LA FRESCA ‘THE SALESMAN 
(EL VIATJANT)’. 

Divendres 30 de juny

22:30 Oscar 2016 a la millor pel·lícula de parla 
no anglesa. A la pista exterior del Centre. 
Entrada lliure. Organitza: Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia. Regidoria de Cultura i de Cooperació.  
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EXPOSICIONS

Exposició ‘Refugiats, per què? 
Fins al 18 de juny al vestíbul de la piscina municipal

Exposició fotogràfica ‘Les mines antipersones al Sàhara 
occidental’ 
De l’1 al 15 de juny. 
A la Sala d’actes del Casal d’Entitats. 
Organitza: ACAPS Wilaya Alt Penedès. 

Exposicions de pintura: “Una mica de tot” i “Naturalesa”. 
A partir del 21 de juny
Exposició de pintures a càrrec del taller de pintura “Evadir-se 
pintant” i de Júlia Brichs. Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Organitza: Casal Municipal de la Gent Gran. 

LIDERA EL TEU PROJECTE. 
Adreçat a: Emprenedors i empreses. Dates del curs: Divendres 
2,9, 16, 23 i 30 de juny i 7 i 14 de juliol. de 9:30 A 13:30H.

VULL VENDRE PER INTERNET, PERÒ, PER ON COMENÇO? 
Pautes per començar en el món de l’e-commerce Dies 15 i 22 de 
juny de 10h a 14h Expert: Josep Albertí i Pradera, conferenciant 
i professor de màrqueting. Arquitecte digital a OOMKT.com. 

Places limitades, cal reserva prèvia. 
Nexes - Centre de Serveis a les Empreses
Cr. Dr. Barraquer 3-5. 
Organitza: Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 

FORMACIÓ
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De l’1 al 4 de JUNY
Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2. 

Del 5 a l’11 de JUNY
Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26. 

Del 12 al 18 de JUNY
Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.   

Del 19 al 25 de JUNY             
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4. 

Del 26 al 30 de JUNY
Farmàcia Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47. 

12 de juny Servei de dietista. 
1a visita gratuïta. a Farmàcia Naranjo (Roca)

FARMÀCIES DE TORN

Més informació al web municipal 
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