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INSCRIPCIONS OBERTES 
CASAL D’ESTIU 2018 LA MAINADA

Del 25 de Juny al 31 de Juliol. 
Una volta pel món! 
Per a infants a partir de 2 anys.
Preu per setmanes - Descomptes per 
germans 

Tota la informació a www.lamainada.cat o trucant al 93 818 43 81

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.

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



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.  619 73 85 74 / 666 78 43 13. 
Lloc: Restaurant  SOL i VI

Preinscripció Curs 2018-2019: 
ESCOLA D´ADULTS DE SANT SADURNÍ 

Termini de presentació de sol·licituds del 18 al 26 de juny de 10 a 
12h. Ensenyaments: Graduat d’Educació Secundària per Adults , 
1r cicle i 2n cicle. Català 3 (B1). Anglès 1, 2, i 3 (A2). Informàtica 
inicial i bàsica. 
Cal presentar documentació: Original i fotocòpia del DNI o altre 
document d’identifi cació. Targeta sanitària i fotocòpia. Dues 
fotografi es de carnet. Per a Secundària també calen originals i 
fotocòpia de la documentació acadèmica justifi cativa d’estudis 
anteriors: títols ofi cials, llibre d’escolaritat o certifi cats ofi cials de 
notes de tots els cursos de la ESO. 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/
 
Contacte: adultssantsadurni@gmail.com 
Tel: 93 818 40 32 (en horari d’atenció al públic). 
Adreça: C/Francesc Macià s/n (Institut Escola Jacint Verdaguer)

Tots els dijous de maig, 19:30h 
Speaking English Banc de Temps. 

Els socis hauran de pagar amb temps, i els no socis hauran de 
fer una aportació de 2 kg d’aliments (arròs, sucre, llet o farina). 
Cal confi rmar assistència a bancdeltemps.english@gmail.
com.  Per participar en aquest grup de conversa d’anglès dirigit 
pel Manel i la Nathalie, cal confi rmar assistència a:
bancdeltemps.english@gmail.com. Activitat oberta a tothom. 
C/ de Sant Antoni, 43 (local) Sant Sadurní d´Anoia. 
Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní d’Anoia.



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

Molts seguim castigant i recompensant perquè no saben 
quina altra cosa fer. Existeix una alternativa: un tipo de 
disciplina basada en la reciprocitat, el respecte mutu i la 
comunicació. En aquest curs es descriuen diferents tècniques 
i es reflexiona sobre l’ús d’aquest mètode i d’altres basats en 
l’autoritat o la falta de límits. Dirigit tant a pares, educadors 
com a tot aquell que es relacioni amb infants i adolescents.

Impartit:  Laura Díaz de Entresotos (Aware Parenting España)
Lloc: Gestalt Sant Sadurní, c/Aragó 13, 1-2. St. Sadurní.
Preu: 140€ (descomptes per parelles)
Inscripcions: natalia.calix@gmail.com – T. 607845812

ENDEVINA-LA! 
Joc d’enginy i llengua als comerços. 

3a edició d’aquest joc de llengua. 

46 establiments del municipi hi 
participen mostrant un jeroglífic al 
seu aparador. Els concursants han 
d’omplir la butlleta amb la solució i 
deixar-la a la botiga. El dia 7 de juny 
es farà el sorteig per saber-ne les 
persones guanyadores. Establiments associats a Som Sant 
Sadurní. Organitza: Servei de català i Som Sant Sadurní, amb la complicitat 
dels comerços participants. 



AGENDA MAIG

Dijous 3 de maig

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ I HORA 
DEL CONTE “JA SOM 20!” Exposició dels 20 
àlbums del Follet Oriol de l´autor sadurninenc 
Òscar Sardà i la contista Núria Clemares. 

18:00 A Biblioteca Ramon Bosch de Noya - 
Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: 
Biblioteca Municipal amb la col·laboració de la llibreria 
Jepi, editorial Barcanova i Caves Celler Vell. 

Dijous 3 de maig

20:00 Presentació del recull de poemes “Poesia a les Caves”. 
Presentació del recull de poemes “Poesia a les caves”. Amb motiu 
de la commemoració dels 10 anys del festival Poesia a les Caves, 
es presenta un poemari composat per poesies inèdites d’autors 
que han participat en els recitals a les caves al llarg d’aquests 10 
anys. CIC Fassina – Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23 
(entrada al Centre i a l’Oficina de Turisme). Organitza: Regidoria de Cultura. 

21:00 Fiesta latina. Actuacions i animacions de salsa, bachata, ru-
eda casino. T’hi esperem! www.banjarastudio.es/partylatina2018/. 
Banjara Studio - c/ Girona 20, Sant Sadurní d’Anoia. 

Divendres 4 de maig

TEATRE: MARINA I EL SOMNI DE VOLAR.

18:00 Marina i el somni de volar ens explica 
la història d’una noia en plena revolució 
industrial. Quan sembla que més angoixada 
està per la seva situació familiar i personal, 
un fantàstic personatge la portarà a tots 
aquells llocs on la seva imaginació desitja. 
Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. Organitza: Igualtat i 
Diputació de Barcelona. 



22:30 Poesia a les Caves. Recital poètic a càrrec d’Amat Baró, 
Mireia Companys i Josepa Ribera i Vallès. Al CIC Fassina – Centre 
d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23 (entrada al Centre i a 
l’Oficina de Turisme). Organitza: Regidoria de Cultura. 

Dissabte 5 de maig

Marxa groga a Can Mas de la Riera. 12:00 Trobada i taller de 
postals pels presos polítics i exiliats. Activitat per a grans i 
petits. A la plaça de l’Ajuntament 13:00 Marxa cap a Can Mas 
de la Riera 14:00 Dinar (amanida, arròs amb cargols, postre...) 
Hi assitiran: Ester Capella diputada d’ERC al Congrés i Rut Ribas 
diputada d’ERC al Parlament. Inscripcions fins dimecres 03/05 
a santsadurni@esquerra.cat. Els beneficis aniran destinats a 
l’Associació Catalana pels Drets Civils. Organitza: ERC Sant Sadurní. 

Dissabte 5 de maig

8ª MARATÓ DE PIANOS

9:00 Aquest any l’Escola Municipal de 
Música Sant Sadurní organitza la 8ª Marató 
de Pianos, per vuitè any consecutiu. Com 
sempre gaudireu d’una diada dedicada 
a aquest instrument, en què els alumnes 
podran interpretar obres de qualsevol estil 
i època, i en qualsevol format (solista, 2 
pianos, 4 mans, 4 mans 6 mans). Fins a les 
19:30 aproximadament. A la Capella de 
l’Índex. Organitza: Escola Municipal de Música Sant 
Sadurní. 

De 10 h a 14  Jornada de portes obertes Escoles Bressol Municipals 
(L’Espurna i La Fil·loxereta). Jornada de portes obertes per poder 
conèixer el nostre projecte educatiu, les nostres instal·lacions, els 
serveis que s’ofereixen... a les Escoles Bressol Municipals L’Espurna 
i La Fil·loxereta. Organitza: Escoles Bressol Municipals. 

19:30 Partit OK Lliga hoquei patins: CE Noia Freixenet - Arenys de 
Munt. Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i 
www.radiosantsadurni.cat. Socis 5€ No Socis 12 €. Pavelló olímpic 
Ateneu Agrícola. 

20:00 Sagrament de la confirmació. Església parroquial.



Dilluns 7 de maig

De 10 a 11 L’Entrevista de feina en grup: El que s’oblida de 
preparar-se, es prepara per ser oblidat. L’Entrevista de feina en 
grup. Experta: Elena Trilla, personal coach Destinataris:Persones 
en cerca de feina activa. Places limitades, inscripció prèvia. Nexes 
- Centre de Serveis a les Empreses - Cr. Dr. Barraquer 3-5. Organitza: 
Nexes de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 

19:30 Xerrada: “Victimització interpersonal: efectes en la salut 
mental en adolescents”. A càrrec de Maria Forns Santacana, 
psicòloga. Dilluns 5 de maig a les 19.30 a La Llar. Organitza: Institució 
Cultural La Llar. 

Dimarts 8 de maig 

17:30 Inauguració de l’exposició “El Món Àrab”. Presentació de 
l’exposició a les 18:30 a càrrec de la Fundació sociocultural Atlas. 
Posteriorment hi haurà una breu actuació musical de Fatima 
Arkrak & David Cano, i xocolatada per tothom amb la col·laboració 
de l’Associació 1itots. Al Centre Vilarnau - Pl. Germans Segura 
Viudas s/n. 

INICIACIÓ AL TAST DE VI

Dimarts 8 de maig

20:00. Des de La Vinateria del Raval 
juntament amb Carles del Amor volem 
apropar la cultura del vi a tota aquella 
gent que fins ara no s’ha atrevit a 
anar a un tast per por a no saber-ne 
prou. A La Vinateria (carrer Raval). Cal 
inscripció prèvia a la mateixa Vinateria. 
Preu: 10 euros. Organitza: Carles del Amor. 



Dimecres 9 de maig

17:30 Bibliolab infantil “Uf, quina calor, canvi climàtic i efecte hi-
vernacle” A càrrec de Funbrain. Activitat basada en l’experimenta-
ció, on es podrà comprendre de forma pràctica què suposa el CO2 
a l´atmosfera i l´efecte de la seva presència en grans quantitats al 
mar. Què hi podem fer nosaltres? Per a infants de 1r a 6è. 
Amb inscripció prèvia a partir del 2 de maig al web 
www.santsadurni.cat/activitatsinfantils. A la Biblioteca Municipal. 

Dijous 10 de maig

De 10:30 a 13:00 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. Organitza: 
Diputació de Barcelona. 

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 

Divendres 11 de maig 

17:00 14è Mercat de la Pau. El Mercat d’aquest any és per a 
col·laborar amb el projecte de Tallers Escolars, monitoratge, club 
de lectura i biblioteca escolar conjuntament amb l’ONG Ponts per 
la Pau. Hi podreu trobar: Berenar solidari, Parades amb entrepans, 
coques, pastissos, galetes artesanals, begudes i moltes coses 
més;  mercat infantil: Parades amb objectes que hauran portat 
els nens: joguines, contes, còmics, manualitats, dibuixos, petites 
joies fetes pels nens i altres sorpreses; mercat adult: Parades amb 
objectes de tot tipus (objectes de decoració, llibres, manualitats…) 
que hauran portat els pares, els avis i tots aquells que hi vulgueu 
participar; Animació infantil amb un espectacle gràcies a la 
col·laboració de la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament. Altres 
actuacions al llarg de la tarda. Al pati de l’Escola la Pau. Organitza: 
Escola La Pau, AMPA la Pau, Consell Municipal de Cooperació i Ponts per la Pau. 

17:00 PLAYBACK del Casal d’Avis de Sant Esteve Sesrovires. Vine 
a passar una bona estona amb aquest grup d’avis que ens faran tot 
un repertori variat de diferents artistes. En acabar hi haurà coca 
i cava!. Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can 
Ferrer 11. 



22:30 Poesia a les caves.  Recital poètic a càrrec de Vicenç Altaió, 
Jordi Vintró i Gabriel Ventura 22.30 h Cava Jaume Giró i Giró 
(Montaner i Oller, 5). Cava Jaume Giró i Giró - Montaner i Oller, 5. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 

Dissabte 12 de maig

10:00 Cultura tot l’any. Vols explicar contes? Curs de narració 
oral. Sessió pràctica d’iniciació a la narrativa oral per aprendre 
a transmetre una història i fer-ho amb coherència, desig i passió, 
amb continguts interessants i amb el màxim de recursos possibles 
per a fer-la ben rica i atractiva. A càrrec de Jordina Biosca, 
narradora i actriu Inscripcions a cultura@santsadurni.cat Places 
limitades. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. Activitat organitzada en el 
marc del Festival EVA.

10:00 Mercadet Solidari de Mans Unides. Al Carrer Raval. Organitza: 
Voluntaris de Mans Unides Sant Sadurní d’Anoia. 

20:30 Gimcana nocturna. L’edició d’aquest any està ambientada 
amb els coneguts Astèrix i Obèlix, us hi esperem adequadament 
vestits! Començarem com cada any amb una botifarrada popular 
organitzada per les famílies de l’Agrupament a les 20:30h per 
començar a fer ambient!! -cal comprar el tiquet corresponent allà 
mateix- i, seguidament, a les 21h es convoquen els grups per iniciar 
la Gimcana Nocturna (inscripció prèvia). La Gimcana Nocturna 
consisteix en un seguit de proves repartides per tot el poble 
amb l’objectiu de passar una estona divertida, plena d’emoció 
juntament amb el teu grup d’amics i/ o familiars!! No te la perdis!!. 
Plaça de l’Ajuntament. Organitza: Agrupament Escolta i Guia Sant Sadurní.

Diumenge 13 de maig

18:00 Concert de Primavera. Aquest curs els nostres petits 
interpretaran la cantata Rebel·lió de la Cuina dirigida per la 
professora Ester Amorós. Escola Municipal de Música - Plaça Dr. 
Salvans, 1. Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní. 

Dilluns 14 de maig

16:00 Xerrada informativa: Normativa sobre els al·lèrgens. Per a 
professionals de bars, restaurants, comerços de menjar preparat, 
fleques. De 16 a 17.30h al Casal d’entitats. Organitza servei de salut i 
Diputació de Barcelona. 



Dimecres 16 de maig

19:00 Taller de jeroglífics. Jordi Esteban, autor del llibre Mots 
amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per somriure, 
ens donarà les eines per saber interpretar els jeroglífics i crear-
ne de propis. A partir del taller podràs entregar el teu jeroglífic a 
l’Oficina de català o a la seu de SOM Sant Sadurní i participar en 
el sorteig d’una targeta regal de 30 €. Al Centre Cultural - Plaça 1er 
Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: Servei de Català, Som Sant Sadurní i 
Biblioteca Ramon Bosch de Noya. 

TAST CAVA VS CHAMPAGNE
Dijous 17 de maig

 19:30 Durant el tast es 
degustaran productes de les 
caves Codorniu i de Champagne 
Pommery. Tast molt especial 
per descobrir els paral·lelismes 
i diferències d´aquests dos 
productes elaborats amb el mètode tradicional, però de diferents 
zones vinícoles. Preu: 18 euros. Cal Feru eno·botiga. 
Organitza: Cal Feru. 

Dijous 17 de maig 

19:30 PRESENTACIÓ DE 
LA NOVEL·LA “LLEUGERA 
SANG” del sadurninenc 
Xavier Zambrano. Amb la 
col·laboració de la llibreria Jepi, 
editorial Llibres del Delicte i Caves 
Celler Vell A la Biblioteca Municipal. 

Divendres 18 de maig

16:00 Curs de capacitació en matèria de prevenció de 
drogodependències. Per a monitors/es del lleure i d’esports. Dies 
18 i 25 de maig, De 16 a 20h. A l’Índex. Gratuït. Es lliurarà certificat 
d’assistència. Índex. Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34. 



17:00 Xerrada sobre “Noves tecnologies i telèfons mòbils”. 
Aprendrem com crear un compte de Google, com afegir i crear 
contactes de la nostra agenda de contactes, com realitzar i rebre 
trucades i SMS, descarregar, fer i enviar fotos, descarregar App’s 
al Play Store i Whatsapp i les seves opcions. Al Casal Municipal de 
la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 

17:30 Poesia Infantil a les Caves. “Aquest nen està a la lluna” amb 
Martina Escoda. A les Caves Celler Vell - Partida Mas Solanes 
(Sant Sadurní d’Anoia). Organitza: Biblioteca Municipal amb la col·laboració 
de Caves Celler Vell. 

22:30 Poesia a les caves. Recital poètic a càrrec de Lluís Calvo, 
Roser Guasch i Isidre Oller. A les Caves Recaredo (Tamarit, 10). 
Caves Recaredo - Tamarit, 10. Organitza: Regidoria de Cultura. 

Dissabte 19 de maig

Dia Internacional dels Museus. El 19 i 20 de maig gaudeix del Dia 
Internacional dels Museus al CIC Fassina. Consulta la programació 
al web www.turismesantsadurni.cat o trucant al 93 891 31 88. CIC 
Fassina – Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23 (entrada 
al Centre i a l’Oficina de Turisme). 

TAST AMISTÓS: ESCUMOSOS ANCESTRALS (I).
Dissabte 19 de maig i dissabte 31 de maig. 

Es realitzen l’últim 
dijous de cada mes 
a la Sala de Tast de 
Cal Feru i aquest 
mes de maig, també 
dedicarem un dissabte 
al tast d’escumosos 
ancestrals. 
Preu: 20 euros. 
Cal Feru eno·botiga. 
Organitza: Cal Feru. 



LA PRIMAVERA A VISTA 
D’OCELL: SOBREVOLA EL 
PENEDÈS AMB GLOBUS

Diumenge 20 de maig

7:00 Sobrevola amb nosaltres 
la plana penedesenca i 
descobreix l’emplaçament 
privilegiat de les nostres vinyes 
al massís d’Ordal. De la mà dels 
professionals de Kon-Tiki ens 
enlairarem amb un globus per a gaudir del magnífic espectacle de 
les vinyes de primavera. Tot seguit tornarem amb cotxes 4x4 des 
del punt on aterrem per compartir un esmorzar de pagès al nostre 
jardí de les oliveres. Finalitzarem l’activitat amb la visualtizació 
i entrega de fotografies i certificat de vol. Hi haurà l’opció de 
continuar l’activitat amb una visita Gran Reserva a les nostres 
caves. Places limitades. Afanya’t a viure-ho en primera persona. 
Contacte: visita@llopart.com / 93 899 31 25 Més informació a 
www.laprimaveradelcava.com. Heretat Can Llopart de Subirats. 

Diumenge 20 de maig

13:00 Festa final de curs de catequesi. Eucaristia i dinar de 
germanor. Ermita d’Espiells. 

Dimecres 23 de maig

De 09:30 a 13:30 Aspectes fiscals i comptables que els autònoms 
han de conèixer sobre el seu negoci. Dies 22 i 24 de maig 
Experta: Yolanda Presa. Destinataris:Autònoms empresaris/àries 
individuals. Places limitades, inscripció prèvia. Al Nexes Centre de 
Serveis a les Empreses. Entitats Organitzadores: Nexes de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia i la Diputació de Barcelona 

17:30 Taller de cuina saludable II. Temporada primavera- estiu 
2018. Dies 23,30 de maig; 6 i 13 de juny de 2018 de 17:30 a 19:30 al 
Centre Vilarnau. Places limitades. Inscripcions fins al 18 de maig 
al Centre Vilarnau, Plaça Germans Segura Viudas S/N 938914309 
centrevilarnau@santsadurni.cat. 



20:00 “Unglejant la mort” lectura de poemes d’Àngel Guimerà. 
A càrrec del grup de teatre sadurninenc Bromes Apart. A la 
Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. 

Dijous 24 de maig 

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. 

20:00 Morningblind en concert. Sandra Bossy, veu i guitarra Víctor 
Nin, guitarra. Una singular proposta de folk tenyida d’un ampli 
ventall d’influències com jazz, música clàssica i rock. Al Centre 
Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: Regidoria de 
Cultura. 

Divendres 25 de maig

17:00 Ball Berenar de la Gent Gran. Inscripcions i pagament: 21, 
22 i 23 de maig, de 16 a 19h. Casal Municipal de la Gent Gran Sant 
Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. Organitza: Junta del Ball Berenar. 

22:30 Poesia a les caves. Recital poètic a càrrec de Lluís Lucero, 
Manel Ollé i Pep Panosa 22.30 h. Cava L’Origan (c/Avernó, 30). 
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 26 de maig 

10:00 Festa 4t aniversari del Banc de Temps de Sant Sadurní 
d’Anoia. Programa: 10:00 “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 càrrec 
de la Regidoria de Medi Ambient. Només cal portar roba i calçat 
còmodes i protecció per al sol (barret, crema solar). A continuació, 
esmorzar saludable lleuger per a tots els participants. A càrrec 
de la Regidoria de Medi Ambient. 11.00 Vídeo -xerrada “Usos 
sostenibles de l’aigua i els seus efectes”. A càrrec de la Regidoria 
de Medi Ambient. 12.00 Taller de dansa contemporània i moderna 
a l’aire lliure. A càrrec de l´Associació de Dansa Banjara. Només 
cal portar roba còmoda i bambes i protecció per al sol. 13:45 Dinar 
de carmanyola per compartir (les postres seran les del concurs). 
No us oblideu de portar beguda i també plats, got-copa, coberts 



i tovalló. A continuació, Concurs de pastissos i postres diversos: 
tast, veredicte i repartiment del premi a càrrec del Jurat del 
Concurs. Can Mas de la Riera. Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní. 

Diumenge 27 de maig

18:00 Hoquei Patins OK Lliga CE Noia Freixenet - FC Barcelona. 
Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.
radiosantsadurni.cat. Socis 5 euros; No socis 12 euros. Pavelló de 
l’Ateneu Agrícola. Organitza: CE NOIA.

Dilluns 28 de maig 

19:00 L’Endometriosi: Silenciosa experiència. Dins dels actes 
de la setmana de la salut de les dones. A càrrec de la Ma. José 
Fernandez. Al Centre Cultural. Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10
 
Dimarts 29 de maig

19:00 Xerrada: Pilars fonamentals per gaudir d’una bona salut. La 
visió de la Psiconeuroimmunologia clínica. A càrrec de la Doctora 
Marta Garcia. Al Casal d’Entitats. Casal d’Entitats. Organitza: 
Associació de Dones

20:00 Conferència: Big Wall: pare i fill al Capitan. En Jan Casas, 
experimentat escalador, aperturista de reconegudes rutes 
d’artificial i guia titulat d’escalada, juntament amb el seu fill de 17 
anys, Miquel Casas, ens mostraran una disciplina poc coneguda de 
l’escalada: el Big Wall. Al Centre Cultural - Plaça 1er Homenatge a 
la Vellesa, 10. Organitza: Grup de Muntanya Sant Sadurní d’Anoia. 

Dimecres 30 de maig

LABORATORI DE LECTURA 
“PAPALLONES A LA PANXA”

17:30 Activitat familiar amb infants 
de P4 a 4t. Amb inscripció prèvia a 
partir del 22 de maig al web 
www.santsadurni.cat/activitatsinfantils. Biblioteca Ramon Bosch 
de Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. 



Dijous 31 de maig 

7:15 Sortida Cultural Sorpresa per als Socis de l’Espai-Caixa. Es 
tracta d’una Sortida Cultural que es realitza cada any i de la què 
no se’n sap la destinació. Preu 50 euros. plaça del Pont Romà. 
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. 

14:00 Barris 2018: Ajuntament. 14h Tronada d’inici del Barri 
Concert a càrrec de La Santsa Banda, de l’Escola Municipal de 
Música de Sant Sadurní amb un repertori variat de músiques 
de pel·lícula i jazz, entre d’altres 18h Espectacle familiar. A 
continuació, Xocolatada, a la plaça de l’Ajuntament 22.30h Castell 
de focs a la plaça de l’Ajuntament Seguidament coca i cava per a 
tothom i sardanes. Plaça de l’Ajuntament.

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 es 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 professora. 
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. Conferència pública Testimonis Cristians de 
Jehovà. 06/05/2018 Treballi com a esclau per a l’amo de la sega 
13/05/2018 Ajuda pràctica per a les famílies 20/05/2018 L’amistat 
amb Déu o l’amistat amb el món: quina escollirà vostè? 27/05/2018 
Està vostè “marcat” per sobreviure?. Passeig del Parc nº 1. 
Organitza: Testimonis Cristians de Jehová. 



FORMACIÓ

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.  

•	Tallers per a la millora de l’ocupabilitat i identitat digital. 
Com presentar la pròpia candidatura de manera atractiva. 
Estratègies per superar un procés de selecció amb èxit. 
Canals més efectius per a cercar feina. Dies 3, 8, 10, 15, 17, 
22, 24 de maig de 2018 de 9h30’ a 13h Expertes: Anna Flor 
i Ari Vigueras de l’equip de Marta Colomer Destinataris: 
Persones en cerca activa de feina, places limitades, 
imprescindible fer reserva prèvia 

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



DEMOSTRA 2018. Exposició del 14 d’abril a l’1 de maig a la 
Capella de l’Índex. Horaris: de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 
i dissabtes i festius de 12:00 a 14:00 h i de 18:00 a 21:00 h. 

“Ja som 20!” Exposició dels 20 àlbums del Follet Oriol de 
l´autor sadurninenc Òscar Sardà. Del 3 al 30 de maig. 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.

Vitrines d’art de la biblioteca “Bols”. Mostra de bols originals 
de gres decorats d´Isabel Serres. Del 2 al 30 de maig. 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. 

EXPOSICIONS



De l’1 al 6 de MAIG
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4. 

Del 7 al 13 de MAIG
Farmàcia Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47. 

Del 14 al 20 de MAIG              
Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2. 

Del 21 al 27 de MAIG
Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.  

Del 28 al 31 de MAIG 
Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34. 
 
 

FARMÀCIA NARANJO: Dies 14,15,28 i 29 de maig.  
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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