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JORNADES DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS DE SANT SADURNÍ
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019/2020
ESCOLA LA PAU
Dijous 7 de març de 16:45 a 19:00
IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
Dissabte 9 de març de 10:00 a 12:00
I-E JACINT VERDAGUER
Diumenge 10 de març de 12:00 a 14:00
ESCOLA VEDRUNA-EL CARME
Diumenge 10 de març d’11:00 a 14:00
COL·LEGI SANT JOSEP
Diumenge 17 de març d’11:00 a 13:30
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA
Divendres 29 de març de 17:00 a 19:00
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
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PREINSCRIPCIONS

						
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA						
Del 29 de març 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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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.
4

AGENDA MARÇ
Divendres 1 de març

Ball Berenar Carnestoltes de la Gent Gran.
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Vine a celebrar el carnestoltes al Casal Municipal! Com cada
any, qui vulgui es pot disfressar i es premiarà la disfressa més
simpàtica, més divertida i més original.
Dissabte 2 de març

Rua de Carnaval.
19:00 Concentració a les 18h i sortida a les 19h des del carrer
Barcelona. Recorregut: Carrer Barcelona, sambòdrom de la
Rambla de la Generalitat, carrers Montserrat, Doctor Escayola i
final a la plaça de l’Ajuntament amb el pregó del rei Carnestoltes.
Organitza: Regidoria de Cultura i Comissió de Carnaval.

Diumenge 3 de març

Carnavaleja al CIC Fassina.
10:30 Centre d’Interpretació del Cava - Cr. Hospital 23 (entrada al
Centre i a l’Oficina de Turisme).
Visita familiar amb taller de màscares a càrrec de Fem Vinya.
Inclou un recorregut pel Centre d’Interpretació del Cava
adaptat per a infants, en què descobriran el món del cava i els
seus personatges més originals tot jugant, viuran la Festa de la
Fil·loxera i fins i tot en podran tenir una a les seves pròpies mans!
La diversió continuarà amb un taller de màscares, per aprendre
i desenvolupar la imaginació a través de la creació de màscares
de Carnestoltes. Alegria, misteri, fantasia... Quin personatge
imaginari o real s’amagarà darrere de les màscares? Visites a les
10.30h i a les 12h Places limitades. Reserves al tel. +34 93 891 31
88 o al c/e. turisme@santsadurni.cat. Preu: 3 euros. CIC Fassina –
Organitza: CIC Fassina i Fem Vinya.
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Dimarts 5 de març

Viure la vida amb tranquil·litat.
19:00 A La Llar - Plaça de l’Església.
Xerrada a càrrec d’Anna Miró.

Organitza: Fòrum de dones progressistes.

Dimecres 6 de març

Conferència “Hipertensió arterial, i ara què?
18:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Conferència a càrrec dels alumnes de 2n curs del cicle formatiu
d’atenció a les persones en situació de dependència. Com
prevenir-la i què fer en cas de patir-la - dieta, activitat física,
controls… De manera gratuïta es medirà la pressió arterials a tots
els assistents que ho desitgin.
Organitza: Alumnes del cicle formatiu d’atenció a les persones en situació de
dependència.

Dijous 7 de març

Inscripcions a la sortida al Teatre Nacional de
Catalunya per anar a veure l’obra de teatre El
Jardin de les Cerezos el 13 d’abril.
De 10:15 a 13h i de 17:15 a 19h. A l’Espai La Caixa.

Organitza: Espai La Caixa.

Visita de l’Oficina
consumidor.

Mòbil

d’informació

al

10:30 A l’Era d’en Guineu.
Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir informació sobre
temes de consum. Fins a les 13 hores.
Organitza: Diputació de Barcelona.
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Inauguració de l’exposició “Textures” fotografia
de Neus Villar.
19:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Divendres 8 de març

Concentració feminista.
12:00 Plaça de l’Ajuntament.

A càrrec de la Taula x la Igualtat .

Concert de dones.
18:30 A la Plaça Dr. Salvans, 1.
Un concert a càrrec d’alumnes i professores de l’escola que
realitzaran un petit homenatge a la dona en el seu dia internacional.
Actuacions de piano, veu, guitarra, clarinet i violí.
Organitza: Escola Municipal de Música Sant Sadurní.

Dissabte 9 de març

Presentació del llibre de Sergi Sol ‘Oriol
Junqueras: Fins que siguem lliures’.
19:00 Al Celler de La Fassina.
Hi intervindran Gabriel Rufian, Sergi Sol, Maxi Calero, Empar
Moliner, Pep Picas i Josep Maria Ribas. Organitza ERC.
Dissabte 9 de març

Hoquei patins: Lliga Europea
CE Noia Freixenet - HRC Monza.
19:00 Al pavelló olímpic de l’Ateneu.
Vine a donar suport al teu equip. Una
victòria ens classifica per la segona fase
de la màxima competició continental. Retransmès en directe per
Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.
cat. Socis 5 euros; General 12 euros.
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Sopar de la dona.
21:00 A la Fonda Neus.
A càrrec de l’associació de dones de Sant Sadurní. Preu: 28€
(sòcies), 33€ (no sòcies) Reserves al 639157510 (Josefa) o al
655326131 (Remei), abans del 6 de març.
Organitza: Associació de dones de Sant Sadurní.

Dilluns 11 de març

Inici Curs de Gimnàstica de manteniment.
10:00 Cr. Sant Antoni, 26.
Cada dilluns i dimarts al matí de 10h a 11h. Finalitza: 8 de maig.
Pels socis.
Organitza: Espai La Caixa.

Inici del taller “En Forma”.
11:15 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Activitat de promoció de la salut mitjançant l’execució d’exercici
físic, orientat a mantenir i millorar la condició física general de la
gent gran. Es treballa el manteniment i l’increment de la força i la
potència muscular, l’equilibri i la coordinació per conservar una
bona forma física i prevenir les caigudes.

Inici del curs d’informàtica
“Imatges per a recordar”
15:00. Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Taller pensat per a persones que tinguin interès en la fotografia i
el vídeo digital. Els participants aprendran a utilitzar les principals
fonts d’obtenció d’imatges digitals, retoc d’imatges i com es crea
i s’edita una presentació digital o àlbum a partir d’una selecció
d’imatges.
Organitza: Casal Municipal i l’UPC.
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Dimarts 12 de març

Taller de cuina per a cuidadors/es amb persones
dependents al seu càrrec.
10:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
A càrrec de la Fundació Alícia. Taller que té com a objectiu
ensenyar a preparar, als cuidadors/es, plats senzills i complets
nutricionalment parlant. Obert a tothom.
Organitza: Departament d’Acció Social.

Hoquei patins: Noia Freixenet - HC Liceo.
21:00 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€ Generals: 12€.
Organitza: CE NOIA.

Dijous 14 de març

Sortida cultural a Faió-Baix Aragó.
8:00 Plaça Pont Romà i Forn de l’Arseni.
Sortida cultural a Faió, als embassaments de Mequinensa i RibaRoja i al Museu de la Guerra. Preu 45 euros. Inclou dinar.

Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia.

Divendres 15 de març

Assemblea General Casal municipal de la Gent
Gran.
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
Presentació de la Memòria 2018. En acabar l’assemblea hi haurà
un petit piscolabis.
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“Memòries líquides”
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
A càrrec de la periodista i dinamitzadora cultural Rosa Vendrell.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Dissabte 16 de març

Teatre al Casal:
Els darrers dies de la Catalunya republicana.
21:00 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Narració verídica d’uns dies dramàtics viscuts per l’escriptor,
historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, quan entra en fase
culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. A càrrec de
Terra Teatre. Direcció: Maria Hervàs. Interpretació: Jordi Hervàs i
Mariona Tuset (violoncel).
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 17 de març

Planta’m.

Vine a plantar un arbre pel futur!
10:00 A Can Mas de la Riera.
Projecte de sensibilització social dirigit als nens, als joves i als
adults, així com a les institucions i empreses amb un elevat
contingut de responsabilitat social i ambiental en el territori de
Catalunya. Plantada Popular Plantacions per part dels formadors i
monitors de “Plant for the Planet” i xerrades sobre com i perquè
plantem arbres, per sensibilitzar als més joves sobre els efectes del
canvi climàtic i la seva defensa. Taller de dibuix “ el món que vols”
per a tots els nens que ho desitgin i valorar com els nens i nenes de
2 a 15 anys “ s´imaginen el món quan siguin grans”.
Organitza: Regidoria de medi ambient.
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Diumenge 17 de març

Cinema amb el Banc de Temps

“Time as money”.
19:00 Al Carrer de la Indústria, 59.
Documental sobre els Bancs de Temps,
que mostra les claus ideològiques i
operatives d´aquestes associacions
locals, seguit de berenar conjunt
(cadascú que porti alguna cosa) amb
una copa de cava i xerrada posterior
sobre el documental.
Organitza Banc de Temps.

Dimecres 20 de març

Hora del conte per a petitons:

‘Bon profit, Miquel,
titelles i poesia’
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
A càrrec de la companyia Micro Troupe.
Dimecres 20 de març

Xerrada i projecció de
Francesc Sàbat “L’Antàrtida
vista per un sadurninenc
geòleg i alpinista”.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de
Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.
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Dijous 21 de març

Assessoria acadèmica
De 16:00 a 20:00 A l’Índex
El Servei de Joventut i l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, ofereix la
possibilitat d’iniciar, d’ampliar o encaminar la teva tria amb una
assessoria individualitzada.

Taller de Musicoteràpia.
17:00 Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can
Ferrer 11.
A càrrec dels alumnes de l’Escola Intermunicipal. Els alumnes del
cicle formatiu d’atenció a persones en situació de dependència
duran a terme activitats de musicoteràpia fent ús de música
tradicional i música actual per tal de poder expressar-nos i sentir,
ballarem, farem diferents jocs relacionats amb la música i sobretot
ens ho passarem d’allò més bé!.
Organitza: Escola Intermunicipal i Casal Municipal.

Divendres 22 de març

IV Concurs d’idees innovadores contra el canvi
climàtic.
11:30 A l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell (Espiells).
Presentació dels treballs finalistes del IV concurs d’idees
innovadores contra el canvi climàtic dins del mon vitivinícola a Sant
Sadurní d’Anoia. Una jornada que s’iniciarà amb la participació de
la ponència del biòleg i reporter del programa televisiu Què, Qui,
Com! Pere Renom. Tot seguit l’exposició dels treballs finalistes i
deliberació final del jurat i entrega de premis.

Berenar de Primavera per als socis i sòcies.
18:00 A l’Espai La Caixa, cr. Sant Antoni 26. E
Amb l’actuació de l’Escola Municipal de Música Preu: 10€.
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Xerrada “El viatge femení, les dones en la
mitologia”
19:30 A la Biblioteca municipal.
A càrrec de Teresa Andreu Dubé, astròloga i terapeuta gestalt.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Convocatòria noces d’argent.
21:00 A La Llar.
Reunió oberta a les parelles que celebren 25 anys de casats.
Dissabte 23 de març

Nova guia del Camí del Riu i gimcana.
10:30 La trobada de tots els assistents serà a l’exterior del Casal
de Cultura de Torrelavit.
Acte institucional de presentació de la nova guia del Camí del
Riu al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, i realització
simultània d’una gimcana per a la mainada, la qual tindrà lloc a la
Font de les Pubilles.
Diumenge 24 de març

CINEMA AL CASAL:
Campeones.

18:30 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Espanya, 2018. Dirigida per Javier Fesser.
Amb Javier Gutiérrez. Marco és un
entrenador professional de bàsquet que
es troba immers en una crisi personal.
Després de patir un greu accident de
trànsit ha de decidir entre ingressar dos
anys a la presó o fer un treball comunitari
que consisteix en entrenar equip de persones amb discapacitat
intel·lectual. El que comença com un problema per Marco, s’acaba
convertint en una lliçó de vida.
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Del 25 al 29 de març

Audicions 2n trimestre Escola de
música municipal.
A les 18 hores. A l’Escola Municipal de Música
- Plaça Dr. Salvans, 1.
L’alumnat de l’escola continua el curs
demostrant interès, esforç i entusiasme
que volen compartir amb les seves famílies,
amics i públic en general. En torns d’una
hora aproximadament, cada tarda, durant
una setmana podrem gaudir de les actuacions amb els diferents
instruments que es poden aprendre a tocar a l’escola: violí, flauta
travessera, trombó, piano, veu, guitarra...
Dilluns 25 de març

Sessió formativa: Què és el bullying.
18:30 Al Casal d’Entitats.
Què fer com a pares i mares davant l’assetjament escolar.
Organitza: Regidoria d’Educació.

Dimarts 26 de març

Conferència i Presentació del VilaPensa´19 “El
perquè de “A la recerca de la felicitat”: Tenim dret
a ser feliços?”.
19:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
Dimecres 27 de març

Presentació del llibre i taller:
Tupinamburga, la remeiera.
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17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge
a la Vellesa, 10.
A càrrec de les autores del llibre: Roser Serra autora del text i
Antònia Bonell il·lustradora.

Dijous 28 de març

Cava x la República.
19:30 Al celler de Cal Rei. Caves Giró i Giró.
Tertúlia amb Joan Canadell i Francesc Llopart. Imprescindible
inscripció previa a la parada de l’ANC al mercat o a les
concentracions dels dilluns.
Dijous 28 de març

Tast
amistós:

vins del Pallars.
20:00 Tast per descobrir les
particularitats dels vins de la
zona del Pallars, una de les 7
subzones que formen part de la DO Costers del Segre. La zona de
Pallars és una de les zones amb vinyes a més altitud i una de les
que més influència Pirinenca té. Cal Feru eno·botiga. Preu: 20 euros.
Organitza: Cal Feru.

Divendres 29 de març

Presentació del llibre de contes “Palabras en las
nubes” de Carolina López Vicente.
19:00 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a
la Vellesa, 10.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.
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Divendres 29 de març

8a Nit Empresarial
Al Mirador de les Caves.
En el marc de la 3a Setmana del Comerç
Som Sant Sadurní, amb el suport de
l´Ajuntament de la vila i el CCAM
celebra la vuitena Nit Empresarial,
amb l´objectiu d´esdevenir un punt de
trobada de les empreses comercials,
de la indústria i els serveis de Sant
Sadurní d´Anoia, capaç d´impulsar la
cooperació i unir als diferents sectors
del municipi, estimular sinèrgies entre
les empreses de Som Sant Sadurní i
reconèixer l´esforç i la feina ben feta de
les empreses d´àmbit local.
Prèviament al sopar hi haurà un espai de tertúlia sota el nom
‘Experiències en e-commerce i omnicanalitat´.
Durant la celebració també es premiaran l’emprenedoria,
la responsabilitat social de les empreses i els projectes
interempresarials. L’acte premiarà novament empreses
destacades en el sector del comerç, la indústria i els serveis, i es
farà un reconeixement a la Continuïtat Empresarial dels negocis
de més de 50 anys i de reconeixement a la trajectòria professional.
Més informació i inscripcions a www.somsantsadurni.comwww.
somsantsadurni.com
Dissabte 30 de març

Hoquei Patins: Noia Freixenet - CP Voltregà.
19:30 Al pavelló olímpic de l’Ateneu.
Jornada 24 de l’OK Lliga. Retransmès en directe per Ràdio Sant
Sadurní al 107.2 FM i via online a www.radiosantsadurni.cat.
Socis 5 euros; General 12 euros.
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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 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. Excepte el 3 de març.
10/03/2019 Adquireixi un cor de saviesa 17/03/2019 Per què
necessita la humanitat un rescat 24/03/2019 Les oracions que Déu
escolta 31/03/2019 Com pot conèixer el seu futur?.
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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
Exposició “Composicions per Èlia”
de Cristina Moriano.

Al claustre de la Biblioteca Municipal. Fins 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.

Exposició “Putxinel·lis”
Vitrines d’art de la Biblioteca Municipal. Del 2 al 28 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.

Exposició “Textures”
Fotografia de Neus Villar.

A la Biblioteca municipal. Del 7 al 28 de març.
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 MARÇ	

Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.

Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.

www.santsadurni.cat

Del 18 al 24 de MARÇ		

Més informació al web municipal

De l’11 al 17 de MARÇ
Farmàcia Roca. Carrer Doctor Escayola, 4.

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

Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.

Imprès en paper reciclat

Del 4 al 10 de MARÇ

Del 25 al 31 de MARÇ	

Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
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