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Curs 2018-2019:
Matriculació Escola d’Adults Curs
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous de 12 a 13h.
Documentació: original i fotocòpia DNI. Original i fotocòpia targeta
sanitària i 2 fotos tamany carnet. Ensenyament Públic. Generalitat
de Catalunya.
Més informació a: sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/
E-mail adultssantsadurni@gmail.com
Tel. 93 818 40 32
Av/Francesc Macià s/n Edifici I.E Jacint Verdaguer

Escola de Mares i Pares Be Happy
Un dissabte al mes de 16 a 19 hores
Dies 6 d’octubre, 10 de novembre, 1 de Desembre, 19 de
Gener, 16 de Febrer, 16 de Març, 13 d’Abril i 11 de Maig. Taller
destinat a treballar i desenvolupar la Intel·ligència emocional.
Per a infants i adolescents de 3 a 17 anys. Experiència
pràctica, significativa i vivencial. Mitjançant l´expressió
verbal, corporal i artística es treballen les emocions i es
confeccionen eines per identificar-les i aprendre a gestionarles, promovent l’autonomia emocional, les habilitats socials i
les competències per a la vida.
Inscripcions a: hola@behappyemocions.com.
Escoleta d´Emocions Be Happy c/Tarragona 14.
Preu: 40€/ mes *preu promoció pagament anual 280€.

Conversa en anglès
Els dijous de 19.30 a 20.30 h
Els no socis del Banc de Temps han de confirmar
assistència a: bancdeltemps.english@gmail.com
i han d’aportar 2 kg d’aliments per sessió.
C/ de Sant Antoni, 43 (local).
Organitza: Banc de Temps de Sant Sadurní d’Anoia
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CAVATAST 2018
DATES I HORARIS
· Divendres 5 d´octubre
de 19 a 23 h
· Dissabte 6 d’octubre
d’11 a 23 h
· Diumenge 7 d’octubre
d’11 a 21 h
Lloc: Rambla de la Generalitat
PREUS I TIQUETS
5€ * Compra de Copa Riedel
En cas de tornar-la a taquilla, es
retornaran 2€

5€ *Tast de cava 4 tiquets
6€ * Tast de gastronomia 4 tiquets
La copa i els tiquets de degustació de cava i
gastronomia es poden adquirir anticipadament
al CIC Fassina (C/ Hospital, 23).

BOTIGA DEL CAVATAST
· Divendres 5 d´octubre, de 19 a 23 h
· Dissabte 6 d’octubre, d’11 a 23 h
· Diumenge 7 d’octubre, d’11 a 21 h
Botiga-carpa ubicada dins el mateix recinte firal. El lloc ideal per
comprar els caves que podràs trobar al Cavatast!
Consulta i reserva la teva plaça a les activitats i tastos que
s’organitzen durant el cavatast a www.santsadurni.cat/cavatast
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Fem Camí 2018

Fem camí 2018 és una experiència de senderisme cultural que
aquest any es portarà a terme al Penedès. Els dies 12, 13 i 14
d’octubre vine a fer la ruta des de Sant Sadurní d’Anoia fins
a Vilafranca del penedès per establir i enfortir vincles entre
gent i entitats dels Països Catalans i per gaudir del territori
i dels productes de la
terra.
Informació i
inscripcions a:
www.elcami.cat/
contingut/inscriu-thi.

Curs de Conductor/a de Carretó Frontal

26 i 27 d’octubre de 2018. Divendres de 17 a 20 hores i dissabte de
8 a 14 hores
Lloc: Divendres a l’ Index C/ Pompeu Fabra 34 de Sant Sadurní
d’Anoia(teoria). Dissabte a l’empresa FECA. Carretera Sant Martí
Sarroca, 2 de Vilafranca del Penedès (pràctiques)
Preu: Per a persones joves fins a 30 anys: 60€; per a persones a
partir de 30 anys: 85€
Descomptes:
20% Joves sense prestació d’atur: 48€
20% Joves amb discapacitat min. 33%: 48€
5% Joves amb carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona: 57€
Inscripcions obertes fins l’11 d’octubre del 2018 o fins que s’omplin
el nombre de places disponibles.
+Informació i inscripcions a dinamo.cat
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ACTIVITATS
Curs de punta de coixí. Classes per aprendre a fer punta de
coixí a tothom que estigui interessat en aprendre aquest
bonic art i que s’adreça a persones de totes les edats. Dilluns i
dimecres de 3 a 6 de la tarda. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Organitza: Associació de puntaires.

Curs de ioga. El ioga millora les condicions cardiovasculars i
respiratòries, el to muscular, la consciència del cos, reparant
la salut i l’integral. Responsable Àngels (620035047). Índex.
Servei de Joventut - Cr. Pompeu Fabra, 34.
Organitza: Associació de Dones de Sant Sadurní.

Patchwork. Cosim robes pedaç a pedaç i fem meravelles. Crea
el teu art, el portes a dins! No saps cosir? No passa res. La
nostra estimada professora té manetes i n’aprenem de seguida!
Responsable: Remei 655326131. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir,
15. Organitza: Associació de Dones de Sant Sadurní.
Balls de Saló. Balls dirigit a persones amb o sense parella. Mou
el cos amb elegància.Aprendre a fer els passos i passar-t’ho
bé. Responsable: Charo (677354530). Casal d’Entitats - Cr. Marc
Mir, 15. Organitza: Associació de Dones de Sant Sadurní.
Gimnàstica de manteniment i alternativa. Tonificació muscular,
resistència, força, agilitat coordinació, equilibri, jocs,mobilitat
articular estiraments i coreografies musicals són algunes de
les coses que treballem, sempre acompanyat amb un somriure.
Responsable: Imma (636714076). Casal d’Entitats - Cr. Marc
Mir, 15. Organitza: Associació de Dones de Sant Sadurní.
Gimnàstica hipopressiva. Gimnàstica pel sòl pèlvic a
través d’abdominals hipopressius. Millora patologies com
incontinència urinària, descens d’òrgans interns (úter i
bufeta). Tonifica el sòl pèlvic: gran recuperador pel post-part.
Responsable: Pepi (619348678). Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir,
15.
Organitza: Associació de Dones de Sant Sadurní.
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Concurs Aparadors Setmana del Cava 2018.
Dilluns, 1 d´octubre. Aparadors decorats amb
motius al·legòrics al cava.
Dimarts 9 d´octubre. A les 17h el jurat passarà a veure els
aparadors.
Dijous 11 d´octubre. A les 21h Lliurament de premis a la Confraria
del Cava. Premis als establiments guanyadors en les categories
de: més artístic, el que millor integra els components de la vinya
i el cava, l´aparador que millor utilitza el marxandatge comercial
i l´aparador M2. Aparador més popular. Vota l´aparador que més
t´agrada al facebook de Som Sant Sadurní i entra en el sorteig
d´ un estoig amb 3 ampolles de cava. Comerços de Sant Sadurní
d’Anoia. Organitza: Som Sant Sadurní.

AGENDA OCTUBRE
Dimarts 2 d’octubre
10:00 Inici del curs, des del cicle de Creixement i Benestar, “En
Forma”. És un taller d’exercici físic, orientat a millorar la condició
física de la gent gran. S’hi treballen el manteniment i l’increment
de la força i la potència muscular, l’equilibri i la coordinació per
conservar una bona forma física. Tindrà lloc els dimarts i divendres
de 10 a 11:30h. Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní Ps. Can Ferrer 11.
Dimecres 3 d’octubre
20:00 Acte obertura del cicle i lliurament del Premi de la 4a edició
del Celler de Lletres. Inauguració de l´exposició “De la vinya al
llibre”, interpretació artística de Cisca March amb Caves Rimarts.
Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la
Vellesa, 10.
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Divendres 5 d’octubre
17:00 Taller “Economia domèstica: L’art de repartir el pastís”.
Xerrada participativa on, a partir de la pregunta Com reduir
despeses i alhora millorar la nostra qualitat de vida?, s’inicia
una conversa amb els assistents on s’aborden nocions bàsiques
d’economia domèstica per tal de controlar millor la nostra
economia i aprendre diverses estratègies d’estalvi, consum
responsable. Al Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní Ps. Can Ferrer 11.
18:00 XIX Mostra d’artesans. XIX Mostra d’artesans amb 50
parades de productes fets a mà i peces úniques, demostració
d’ofici. Dissabte i diumenge al matí entre les 11h i les 14h i a
la tarda entre les 16h i les 18h tallers de ceràmica, bijuteria,
patchwork, lavanda, dibuixos de vellut i nous tallers de reciclatge
tèxtil creatiu i de creació literària. Durant tot l’horari de la mostra
atraccions infantils i carrusel artesanal. Porta la teva copa i a la
parada de Ramon Artigas (núm. 20) et gravaran el teu nom per
només 1€. A la Rambla Generalitat entre els carrers Barcelona i
Tarragona. Organitza: SOM Sant Sadurní.
23:00 Biblioteques amb D.O. durant
el Cavatast: “Cava sound” .
Sessió amb el DJ Pam Pool i
Cava Rimarts. Davant Biblioteca
Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er
Homenatge a la Vellesa, 10.
Dissabte 6 d’octubre
18:00 XIX Mostra d’artesans. XIX Mostra d’artesans amb 50
parades de productes fets a mà i peces úniques, demostració
d’ofici. Organitza: SOM Sant Sadurní.
Diumenge 7 d’octubre
11:00 Cava Shopping Day. Les botigues surten
al carrer Montserrat, plaça de l’Ajuntament
i eix comercial. Activitats, tallers i música al
carrer Montserrat i plaça de l’Ajuntament.
Organitza: SOM Sant Sadurní.

12:00 Maridatge literari “ Cava & poesia”
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amb Cava Rimarts i La Gastronòmica. Places limitades. Dirigida al
públic adult. Cal inscripció prèvia al telèfon 938912033 o al correu
biblioteca@santsadurni.cat. Biblioteca Ramon Bosch de Noya Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
18 :00 XIX Mostra d’artesans. XIX Mostra d’artesans amb 50
parades de productes fets a mà i peces úniques, demostració
d’ofici. Organitza: SOM Sant Sadurní.
Dimecres 10 d’octubre
17:30 Biblioteques amb D.O. Hora del
conte “La Kesse i la Kosse a la Font de
la Canya” i taller didàctic. Taller didàctic
amb la Roser Escuer d´Arqueovitis. Per
a famílies amb infants a partir de P4.
Sense inscripció prèvia. Biblioteca Ramon
Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la
Vellesa, 10. Amb la col·laboració de Caves Rimarts.
19:30 Biblioteques amb D.O.: Bibliolab
“La Química a la cuina”. Inscripcions a partir del dia 2 d´octubre
al web www.santsadurni.cat/activitatsadults. Biblioteca Ramon
Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Amb la col·laboració de Caves Rimarts.

Dijous 11 d’octubre
18:00 Voluntaris per llegir en veu alta al Casal d’Avis. Sessió
quinzenal d’una hora. Lectura de textos, contes, poesies, petits
relats o qualsevol lectura En Veu Alta per compartir somriures,
experiències i fer passar una bona estona agradable i divertida a la
gent del Casal d’Avis municipal.
20:00 Xerrada: Xarxes socials i República o
Com fer República des de les xarxes socials.
Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er
Homenatge a la Vellesa, 10.
Organitza: ANC Sant Sadurní.

Dissabte 13 d’octubre
19:30 Hoquei patins Noia Freixenet - Lleida Llista Blava. Jornada
4 OK LLiga. SOCIS: 5€ no socis:12€. Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.
radiosantsadurni.cat
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Dimecres 17 d’octubre
17:30 Cicle Biblioteques amb D.O.: Hora del conte “Un llop al camí
del riu” a càrrec de Moi Aznar. Per a famílies amb infants a partir
de P4 Sense inscripció prèvia. Biblioteca Ramon Bosch de Noya
- Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10. Organitza: El Camí del Riu amb la
col·laboració de la Biblioteca Municipal i Caves Rimarts.

Dijous 18 d’octubre
07:15 Sortida Cultural al Montseny-Guilleries per a celebrar “la castanyada”. Sortida de la pl. Pont Romà. Preu: 50€. Organitza: Espai La Caixa.
19:00 Biblioteques amb D.O.: Club de Lectura a les Caves Rimarts.
Visita de les caves i comentari de la novel·la “El secret de les
caves Malsor” guanyadora del 3r Premi de Novel·la Celler de
Lletres, amb l´autora, Olga Olaria. A les caves Rimarts - (Avinguda
de Cal Mir, 44).
Divendres 19 d’octubre
11:30 Biblioteques amb D.O. Sessió de Tast Comentat amb Cava
Rimarts i l’Escola de Viticultura i Enologia d’Espiells amb Ernest i
Ricard Martínez de Cava Rimarts i professors i alumnes de l´Escola
d´Enologia Mercè Rosell i Domènech d´Espiells. Biblioteca Ramon
Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
17:00 Xerrada sobre “Una nova visió de la sexualitat de les
persones grans.”. Xerrada sobre els canvis biològics, psicològics
i socials que implica la sexualitat en aquesta etapa del cicle vital,
exposant les creences errònies que hi ha al voltant de la sexualitat
a la tercera edat. A càrrec de Dani Borrell, llicenciat en psicologia.
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
20:00 Biblioteques amb D.O.: Xerrada “Gran reserva d’òpera” a
càrrec de David Puertas. Xerrada-tast-audició sobre el paper del
vi i del cava dins la història de l’òpera. Biblioteca Ramon Bosch de
Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Dissabte 20 d’octubre
20:00 CICLE GOST. Tot canvia. Espectacle
de manipulació de tangram per un actor
i una maleta. L’espectacle és un cant a la
superació de les dificultats i a la valentia
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de perseguir els somnis. Combina narració oral i manipulació
de tangram i condueix el públic per escenes sorprenentment
acolorides i per emocions tant íntimes com universals. Conté dos
relats: ‘La Nena de les Flors Metàl·liques’ parla de la castració de
l’impuls creatiu que sent una principiant sota l’ombra d’un escultor
consagrat. ‘Blau’ narra la història d’un home que no pot plorar.
Creació i interpretació: Paco Hernández, Cia A2manos. Centre
Cultural - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Diumenge 21 d’octubre
08:30 I Canicross del Cava. Can Mas de
la Riera. Sortida cursa: 8:30 Caminada 9
hores. Més informació: canicrossdelcava.
wordpress.com.
18:30 Cinema: Coco. Estats Units, 2017.
Dirigida per Lee Unkrich i Adrián Molina.
Animació. Miguel, un noi de 12 anys, viu
amb la seva família en una típica granja
mexicana. El seu somni és convertir-se en
una llegenda de la música, com el seu ídol
Ernesto de la Cruz, malgrat la prohibició
de la seva família. El noi no es rendirà i la
passió per la música el portarà a viatjar
al món dels morts on coneixerà els seus avantpassats i el seu
veritable llegat familiar. Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Dilluns 22 d’octubre
17:30 Biblioteques amb D.O.: Bibliolab infantil “Els primers
pagesos”a càrrec del Miquel Guardiola de l´IPHES. Per a infants
entre els 8 i els 12 anys. Inscripció prèvia a partir del 9 d´octubre al
web www.santsadurni.cat/activitatsinfantils. Biblioteca Ramon
Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la Vellesa, 10.
Dimecres 24 d’octubre
20:30 Biblioteques amb D.O.: Tast a la taverna del Vinseum. Preu
per persona: 12€. Amics de Vinseum i usuaris de les Biblioteques:
10€. Places limitades. Cal reservar al 93 890 05 82. Taverna del
Vinseum - Plaça Jaume I, 1 de Vilafranca del Penedès.
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Dijous 25 d’octubre
17:00 Xerrada “Què cal saber de la hipercolesterolèmia”. La
hipercolesterolèmia com a factor de risc cardiovascular, què és,
quins tipus de colesterol trobem i la importància del seu control.
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
Organitza: Farmàcia Anna Ferrer i Casal Municipal.

19:00 Cinefòrum amb el documental ‘Grietas’ Al Casal d’Entitats Cr. Marc Mir, 15. Organitza: Amnistia Internacional.
20:00 Tast amistós: vins blancs brisats (orange wines).
Aquest mes d’octubre descobrirem una de
les noves corrents vinícoles: la d’elaborar
vins blancs mitjançant la maceració de
les pells del raïm durant la fermentació.
En aquesta sessió tastarem diferents vins
elaborats amb aquesta tècnica: actualment
anomenats Orange Wines, tradicionalment
coneguts com vins blancs brisats. Preu: 20 euros. A la Sala de Tast de
Cal Feru.
Divendres 26 d’octubre
17:00 Ball Berenar de Castanyada de la Gent Gran. Vine a celebrar
la castanyada al Casal! Hi haurà castanyes, panellets i música per
passar una bona estona. Us hi esperem! Inscripcions i pagament:
Del 22 al 24 d’octubre, de 16 a 19h, al Casal Municipal. Preu: 10€.
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11.
Dissabte 27 d’octubre
19:30 Hoquei patins Noia Freixenet - CP Alcobendas. Jornada 6 OK
Lliga. Socis 5 € No Socis 12 €. Pavelló Olímpic de l’Ateneu. Retransmès
en directe per Ràdio Sant Sadurní 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat.
21:00 Teatre al Casal. Com nos tornem Recital xaró de poesies
d’abans... (dites com abans) Oratòria i declamació eren, a principis
del segle XX, disciplines imprescindibles per a la formació
teatral. No hi havia vetllada familiar o funció artística sense que
algú recités un poema. Una manera de recitar en què el gest
i les inflexions de la veu subratllaven el sentit del poema, i en
què l’afectació i el dramatisme es mostraven sense pudor. La
declamació va anar caient en desús a favor d’una recitació més
naturalista. Però torna, ara, amb la inefable Isabel Castro, una
de les darreres declamadores de la vella escola. A càrrec de
la Cia Bubulina Teatre Idea i dramatúrgia: Jordi Lara. Direcció i
interpretació: Gisela Figueras. Al Centre Cultural - Cr. Marc Mir, 15.
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Diumenge 28 d’octubre
19:00 Biblioteques amb D.O. Concert de Cloenda “Un concert de
pel·lícula” a càrrec del quartet de corda QuARTet, amb Francesc
Puche (violí), Xavi Alós (violí), Albert Flores (viola) i Núria Beltran
(violoncel). A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er
Homenatge a la Vellesa, 10.
Dimarts 30 d’octubre
17:30 Xerrada “Vigilem la nostra salut” Amb la farmacèutica Anna
Ferrer. A l’ Esplai-Caixa. Carrer Sant Antoni, 26.

ALTRES
Xerrades: L’Italiana in algeri al Liceu. Per Nadal, astúcia i seducció
en una divertida òpera de Rossini. 105€: Xerrada prèvia + bus Sant
Sadurní / Liceu + Òpera localitats zona 3.
Xerrada prèvia: 30/11/18, a les 18h,
al Centre Cultural. Òpera: 14/12/18.
Sortida bus, a les 18h, des de Sant
Sadurní (Pont Romà). Òpera de
20 a 22,45h. Places mínimes: 20.
es tanquen inscripcions el 16 de
novembre. Preu entrada Liceu 154€.
Organitza: XERRADES. xerrades.roger@gmail.com · 647 423 332

Cada dilluns a les 20:00 h fins que siguin lliures Marxa per la
Llibertat dels Presos i Exiliats polítics. C/ Raval.
Organitza: ANC Sant Sadurní.

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.
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 h. Testimonis Cristians de Jehovà.
Conferència Bíblica. Passeig del Parc Nº 1. 07/10/18 De debò van
tenir lloc els miracles de la Bíblia? 14/10/18 La santedat de la vida i
la sang 21/10/18. La fi de la religió falsa està a prop 28/10/18 Per què
regir la seva vida per les normes bíbliques?
Organitza: Testimonis Cristians de Jehovà.
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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 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.

•
• Tècniques de Copywriting digital. Tècniques de

Copywriting digital. Dies: 1 i 8 d’octubre de 9:30 a
13:30. Expert: Marisol Garcia. Destinataris: Autònoms,
empresaris/àries individuals i emprenedors.

•
• La gestió financera del meu projecte. Conceptes claus

per conèixer i analitzar: el Pla de tresoreria, el Compte
de resultats i el balanç. Dies: 9, 11 i 16 d’octubre de 9:30 a
13:30. Expert: Manuel Almécija, economista i consultor en
finances. Destinataris: empreses.

•
• Planifica la creació de la teva empresa. Dies: 17, 18 i

24 d’octubre de 9:30 a 14:30. Adreçat a : emprenedors i
empreses de nova creació.

•
• Sessió Start. Sessió Start i Model CANVAS. Dijous 25

d’octubre de 9:30 a 14 hores. Expert: empresari/a de la
FEGP Advising. Destinataris: emprenedors i empreses de
nova creació.

•
• Màrqueting i vendes per empreses que comencen. Dies:
•

31 d’octubre i 7 de novembre. Expert: Xavier Olivares.
Destinataris: empreses de nova trajectòria.

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
Retrats amb ànima. Obres conjuntes del pintor i escultor
Martí Rom i del fotògraf Xavier Deltell
CAPELLA DE L’ÍNDEX. Fins al 14 d’octubre
Horari: del 6 a l’11 de setembre de 12 a 14 h i de 18 a 21 h, i a
partir del 12 de setembre, laborables de 18 a 21 h i caps de
setmana i festius de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Organitza: Regidoria de Cultura i Galeria Paqui Delgado

Presos polítics a l’Espanya Contemporània

De l’1 al 7 d’octubre al Casal d’Entitats (Sala d’Actes)
Exposició de Santiago Serra
Horaris d’obertura: de dilluns a divendres de 9h a 21h i el cap
de setmana de les 12h a les 14h i de les 18h a les 21h.
A càrrrec d’Òmnium Alt Penedès.
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FARMÀCIES DE TORN
De l’1 al 7 d’OCTUBRE
Farmàcia Mestre. Carrer Hospital, 2.
Del 8 al 14 d’OCTUBRE
Farmàcia Gascón. Rambla de la Generalitat, 26.
Del 15 al 21 d’OCTUBRE
Farmàcia Vilela. Carrer Tarragona, 34.
Del 22 al 28 d’OCTUBRE
Farmàcia Naranjo Salom. Carrer Doctor Escayola, 4.

Més informació al web municipal

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

Imprès en paper reciclat

Del 29 al 31 d’OCTUBRE		
Farmàcia Anna Ferrer. Rambla de la Generalitat, 47.
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