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DIJOUS 1
El cArnAvAl ArribA Al TAngrAm
A les 16.30 h, al Tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
12 anys

DIVENDRES 2
PrEsEnTAció dE lA novEl·lA, 
“Els fAnTAsmEs dEl TErcEr rEich” 
A les 19 h, a la biblioteca
A càrrec d’Ivan Llambí, autor i veí del municipi.

DISSABTE 3

gruP dE convErsA d’Anglès lET’s TAlk 
AbouT! 
A les 10 h a l’espai d’emprenedoria 
(nivell mig/baix) 
A les 11.15 h a l’espai d’emprenedoria 
(nivell mig/alt) 
Inscripcions a 
conversa.angles.elsmonjos@gmail.com 
Organitza: Banc del temps 

bAll dE sAló 
A les 23 h, a la societat la margaridoia
Amb el duet Liberty

DIUMENGE 4

mErcAT d’ArTEsAniA i brocAnTErs
de 9 a 14 h, a continuació del mercat set-
manal, al raval de sant martí i plaça de Pau 
casals

mEngEs dE guErrA 
A les 11.30 h, al refugi del serral. 
Preu: 10 euros
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon: 
669 28 75 39

cinE fòrum
A les 17 h, al casal de la gent gran de la ràpita

bAll dE TArdA
A les 18.30 h, al casal de la gent gran dels 
monjos
Amb David

DILLUNS 5

diA mundiAl conTrA El càncEr
de 10 h a 13 h, taula informativa a l’entrada 
del consultori dels monjos.
A les 11 h, taller sobre estils de vida saludable i 
detecció precoç del cáncer. 
A càrrec del Dr. Gerardo Estella i Ascen Casado, 
infermera.

diA mundiAl conTrA El càncEr
A les 18 h, a biblioteca.
Xerrada sobre estils de vida saludables 
i detecció precoç
A càrrec de la Dra. Sílvia Crespo.

DIMECRES 7

concurs dE disfrEssEs
A les 16.30 h, al Tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
12 anys

PEr cArnAvAl ToT s’hi vAl
A les 17 h, a l’espai Antistiana de la ràpita
Disfressa’t, maquilla’t i crea la teva pròpia 
màscara de carnaval
Per a infants a partir de 1r de primària i joves a 
partir de 1r d’ESO

DIJOUS 8

ruA dE lA ludoTEcA
A les 17 h, pels carrers dels monjos
A càrrec dels infants de la ludoteca La Baldufa

club dE lEcTurA infAnTil 
A les 17 h, al biblio@ccés de la ràpita
Amb el conte “L’ombra dels oblidats”, 
de Coia Valls
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DISSABTE 10

bAll dE cArnAvAl
A les 23 h, a la societat la margaridoia
Amb el duet J&B. Premis a les millors disfresses. 

DIUMENGE 11

visiTA guiAdA Al cAsTEll dE PEnyAforT
A les 11 h 
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

grAn ruA dE comPArsEs i cArrossEs 
dE cArnAvAl 
concentració a les 11.30 h. i sortida a les 12 h, 
pel carrer maria Aurèlia capmany en direcció 
a l’av. de cal rubió, carrer d’Eugeni d’ors, 
carrer de Núria i av. de Catalunya fins al punt 
d’informació del mercat. 
En cas de pluja la rua es durà a terme el diu-
menge 18 de febrer a les 11 h. 

lA cuinA dEls frArEs
A les 12.30 h, al castell de Penyafort. 
Descoberta de la cuina dels frares del convent 
de Penyafort i degustació de tres tastos. 
Preu: 15 euros
Imprescindible inscripció prèvia al 669 28 75 39

cArnAvAl infAnTil i xocolATAdA 
A les 18 h a la societat coral la margaridoia 
Amb el grup d’animació infantil Rah-mon 
Roma 
Organitzen: Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i Societat La Margaridoia 

bAll dE disfrEssEs
A les 18.30 h, al casal de la gent gran dels monjos 
Amb David

DILLUNS 12

EsTAmPA’T lA moTxillA
A les 16.30 h, al Tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
12 anys

DIMECRES 14

TAllEr d’ExPrEssió
A les 17 h,  a l’espai Antistiana de la ràpita
Creació de material per estimular l’expressió 
dels infants i els acompanyants.
Adreçat a infants de 3 a 6 anys i famílies
Cal inscripció prèvia al  93 898 08 29

DIVENDRES 16

AssEmblEA gEnErAl dE socis 
A les 17 h, al casal de la gent gran dels monjos 

EnTrEconTEs: Amics
A les 17.30 h, a la biblioteca
Per a infants de 5 a 8 anys
Cal inscripció prèvia al 93 818 67 05

xErrAdA: límiTs, llibErTATs i normEs 
A les 17.30 h, a l’escola Arrels
A càrrec de: CreaEspai
Activitat gratuïta pels socis de l’AMPA. 5€ no 
socis
Cal inscripció prèvia a: ampa.arrels.monjos@
outlook.es
Organitza: AMPA Escola Arrels

DISSABTE 17

horA dEl conTE
A les 12 h, a la biblioteca
Amb “Set ratolins cecs i altres contes i 
cançons”, a càrrec del Cantallaire
A partir de 3 anys
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cArnAvAl infAnTil i xocolATAdA
A les 18 h al ccrr
Amb el grup d’animació infantil Rah-mon 
Roma 
Organitzen: Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i CCRR

bAll dE cArnAvAl A lA ràPiTA
Concurs de disfresses individuals, parelles 
o grups
A les 22.30 h al ccrr

bAll dE sAló 
A les 23 h, a la societat la margaridoia
Amb el duet Ruben’s

DIUMENGE 18

sAbors En TEmPs dE guErrA
Visita combinada entre Subirats i Santa Marga-
rida i els Monjos 
sortida a les 10 h, des de subirats
El desplaçament entre el CIUDEB i el CIARGA es 
farà en els cotxes particulars
Inscripció prèvia a www.enoturimepenedes.cat 
o 669 28 75 39 – 93 899 34 99

bAll dE TArdA
A les 18.30 h, al casal de la gent gran dels 
monjos 
Amb Josema

DILLUNS 19

inici dE lEs inscriPcions PEr Al soPAr 
dEl diA dE lA donA
A l’Ajuntament fins a exhaurir places (màxim 
28 de febrer)
Cal fer les inscripcions per grup (les taules 
seran de 10 persones)
Preu 13 euros 
El sopar es farà el 9 de març a les 21.30 h a 
Ca N’ayxelà
Per a dones majors de 12 anys

DIMARTS 20

Excursió A dElTEbrE 
sortida a les 08 h, de l’aparcament del mercat 
Inscripcions els dies 13 i 14 de febrer, de 16 h a 
18 h, al Casal de la Gent Gran dels Monjos 
Organitza: Casal de la Gent Gran dels Monjos

DIMECRES 21

cAminAdA “A cEnT cAP Als cEnT” 
A sAllEnT
sortida a les 08 h, de la ràpita i els monjos 
Inscripció prèvia a l’Ajuntament 
S’ha de portar dinar i l’esmorzar 

dEcorA El TEu donuT i mEnjA-TE’l 
A les 17 h, a l’espai Antistiana de la ràpita
La decoració mes original obtindrà un premi 
Per a infants a partir de 1r de primària i joves a 
partir de 1r d’ESO

DIJOUS 22 

TErTúliA liTEràriA
A les 19 h, a la biblioteca
Amb el llibre “Nosaltres dos”, de Xavier Bosch.

TArdEs dE hollywood
A les 17 h, al casal de la gent gran dels monjos 
Amb la comèdia “Nada que declarar”
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DIVENDRES 23

gruP d’AjudA múTuA PEr A cuidAdors/Es
de 10.15 h a 11.45 h, al casal de la gent gran 
dels monjos
Les persones interessades poden dirigir-se 
directament a la sessió.
Més informació a serveis socials, c/ Sant Josep, 1.

AssEmblEA gEnErAl dE socis 
A les 18 h, al casal de la gent gran de la ràpita

DISSABTE 24

bAll dE sAló 
A les 23 h, a la societat la margaridoia
Amb Jordi Raurich

DIUMENGE 25

sorTidA A lA ruTA dE lA sèquiA
(MANresA)
sortida a primera hora del matí de davant 
el ccrr
Més informació www.caminades.info
Organitza: Grup Excursionista de la Ràpita

sortidA A CAN Pere de lA PlANA (sANt 
PErE dE ribEs) 
sortida a les 8 h, de la plaça de les vinyes, dels 
monjos 
Gratuïta i oberta a tothom
Info: 93 898 10 68 o www.caminades.info
Organitza: Grup Anem a Caminar

mEmòriA dE lA guErrA AèriA 
sortida a les 11 h del ciarga
Desplaçament entre el Ciarga i el Castell es fa 
en cotxes particulars
Cal inscripció prèvia: 669 28 75 39 - 93 898 25 14

cAlçoTAdA sociAl
A les 14 h, a la societat la margaridoia
En acabar, ball amb el duet Amor.
Venda de tiquets del 19 al 21 de febrer de 18 a 
20 h, a la secretaria de la societat.

bAll dE TArdA
A les 18.30 h, al casal de la gent gran dels 
monjos 
Amb Antoni

DIMARTS 27

TAllEr dE còcTEls sEnsE Alcohol
A les 16.30 h, al Tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
12 anys

club dE lEcTurA jovE 
A les 17.30 h, a la biblioteca
Amb el llibre “María y yo”, de Maria Gallardo

lA mAlETA dE lEs fAmíliEs
A les 18 h, a la casa de cultura mas catarro
Xerrada d’orientació acadèmica-professional 
adreçada a joves de 4t d’ESO i Batxillerat

DIMECRES 28

PsicomoTriciTAT En fAmíliA
A les 17 h, a l’espai Antistiana de la ràpita
Adreçat a infants de 3 a 6 anys i famílies
Cal inscripció prèvia al  93 898 08 29
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CURSOS I 
ACTIVITATS

culTurA gEnErAl
Curs accés a cicles formatius de 
grau mitjà i superior
De dilluns a dijous d’11 a 13 h i dil-
luns, dimecres i dijous de 15 a 17 h

Curs de competències bàsiques
Nivells 1 i 2 - Càlcul, comprensió 
lectora, expressió escrita, ortogra-
fia, geografia, etc.

idiomEs
Castellà (nivells 1 i 2)
Català (nivells bàsic, A, B i C)
Anglès bàsic (parlat i escrit nivell 
bàsic)
Alemany (iniciació) 

infànciA
Casa dels Passos Petits
Als Monjos: dilluns i divendres, de 
10.30 a 12.30 h
C/ Anselm Clavé, 9-11 - Tel. 93 898 
37 57
A la Ràpita: dimarts, de 10.30 a 12.30 h
A la Llar d’Infants Xiroi 

llEurE
Esplai Vesper
Dissabtes de 10 a 13 h 
Preu: 40 euros 

Ludoteca la Baldufa
Dilluns, dimarts i dijous, de 16.30 
a 18.30 h
Preus: 40 euros trimestre escolar/
nen i 30 euros a partir del 2n 
germà

Rummi
Dijous a les 18 h a la societat la 
Margaridoia
S’admeten  nous  participants/
es adults/es per fer més nombrós 
el  grup.
Tel. 630 73 13 68.  

exposicions

hisTòriA dEl molí 
fArinEr dEl foix 
Exposició sobre la història i el des-
envolupament del Molí del Foix 
Permanent al Molí del Foix
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 
14 h i dimarts de 16 a 19 h

mosTrA ArTísTicA 
sAnT rAimon dE 
PEnyAforT
Obres premiades i mostra de 
treballs de la mostra infantil
A l’espai Antisitiana de la Ràpita
Del 12 al 23 de febrer
De dimarts a divendres de 16.30 h 
a 19.30 h

PAlmAdoTzE
Amb Guinovart
Fins al 8 de març de 2018
De dimarts a divendres: 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Festius amb cita prèvia
Tel. 93 818 0618 
info@palmadotze.com

rAcó dE l’ArTisTA: 
Manualitats vàries
Mostra a càrrec 
d’Ester Llosa Toll
A la Biblioteca, durant tot el mes 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Els dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h

mAnuAliTATs
Dibuix i pintura
Dimarts de 15.30 h a 17.30 h    
Preu: 26 euros/ trimestre

Multitallers
Els dimecres de 15 h a 17 h   
Preu: 26 euros/ trimestre

ocuPAció i 
EmPrEnEdoriA
Club de la feina
A la Biblioteca
Dimarts i divendres de 10 a 13 h 
exposició mensual: Quines com-
petències ens demana el mercat 
de treball?
sector del mes: Industria de les 
tecnologies mòbils.

Cursos i Tallers del Servei Local 
d’Ocupació: 
canals de recerca de feina
Del 5 al 8 de febrer

Twitter i bebee
Del 12 al 15 de febrer

Entrevista de selecció i 
assessment center
Del 19 al 28 de febrer

Places limitades
Adreçats a persones en situació 
d’atur del municipi
Inscripcions al Club de la Feina o 
slomonjos@diba.cat 

Servei d’assessorament a 
emprenedors
Els dilluns d’11 a 15 h a l’Espai per a 
l’emprenedoria social
Carrer Santa Margarida, núm. 14-26
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sAluT
Taller de defensa personal per a 
dones
Dimarts de 19 h a 20 h, al gimnàs 
municipal (pendent de confirmar)
12 sessions en total (d’octubre a 
juny)
Inscripcions a l’Ajuntament  
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ curs
Organitza Dona al Dia amb la col-
laboració de la Policia Local.

Tallers de memòria
Dilluns a la Ràpita
De dimarts a divendres als Monjos 
de 10 a 12 h
Inscripcions: Serveis Socials. C/ Sant 
Josep, 1 
Tel. 93 898 08 71

Grup d’Ajuda Mútua per a 
cuidadors/es
Dirigit a persones cuidadores de 
persones depenents. 
Reunió cada divendres al mes al 
Casal de la gent gran dels Monjos. 
Una sessió al mes conduïda per un 
psicòleg.
Inscripcions a Serveis Socials.

Activitats 
musicals i ball

Casa d’Andalusia 
quadres de ball: dimarts i dijous 
de 17.30 a 22.30 h i divendres de 19 
a 22.30 h
“coro rociero”: dimecres de 20 a 
22.30 h i dissabtes de 16.30 a 19 h
ball esportiu: dilluns i dimarts 
de 20 a 22 h, dijous de 21 a 22 h i 
divendres de 17 a 18 h (benjamins, 
infantils, juvenils i adults)
A la Sala Alguer

Classes de ball a la Societat La 
Margaridoia
zumba: dimarts i dijous a les 19.15 h
ball en línia: dimarts a les 18 h
ball de saló: dissabte a les 20 h
sardanes: dilluns i dijous a les 
20.15 h (inici 8 de febrer)
sevillanes: dijous a les 21.15 h (inici 
el 8 de febrer)
Inscripcions a la secretaria de la 
societat els dimarts de 18 a 20 h.

Coral Amics de Penyafel
Assaigs: 
dijous, a les 20 h, a la casa de 
cultura Mas Catarro
Inscripcions: 
coral.amics.penyafel@gmail.com o 
619 20 89 60

Coral l’Amistat
Assaigs: 
dimarts de 21.30 a 23 h al CCRR
Inscripcions: dies d’assaig, 661 03 29 29 
o 609 941 310 
Participació gratuïta

Coral Infantil La Bombeta Màgica
Assaigs: dissabtes de 16 a 17 h 
al CCRR de la Ràpita
Per a infants de 4 a 16 anys.

Coral Infantil  (nova formació)
inscripcions al tel. 679 69 49 36 o a 
escolademusicasantamargarida@
hotmail.es
Per a infants a partir de 3 anys.

Coral la Margaridoia
Per a tots els homes de qualsevol 
edat aficionats al cant coral (no 
cal experiència) 
Inscripcions: 667 71 88 28 

Escola de música de l’Alt Penedès 
EMAP
Escola Arrels
Més informació a l’Ajuntament o a 
www.emap.cat
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diversos

Alcohòlics anònims
grup d’autoajuda
Els dilluns a les 20 h, al carrer de 
Sant Josep, 1

Associació de Gats de Santa 
Margarida i els Monjos
Voluntaris que treballen per la 
bona salut dels gats de carrer
gatsdelsmonjos@hotmail.com

Banc del Temps
Dimecres de 10 a 12 h 
Espai per l’emprenedoria social 
bancdeltempssmmonjos@gmail.com

Pit Nature
Associació pel suport a l’alleta-
ment matern
Dimecres de 9.30 a 11.30 h, a la 
Casa del Passos Petits 
Tel. 617 128 893

Recollida de poda
Servei gratuït porta a porta
Acordar recollida al 93 898 02 11

Servei d’assessorament familiar 
d’alcohol i altres drogues
Dijous de 17 a 19 h, al CAP Alt 
Penedès de Vilafranca
Cal cita prèvia al 93 118 40 05

Servei d’assessorament jurídic
Informació i cita a Serveis socials

Servei d’atenció psicològica
Informació i cita a Serveis socials o 
Dona al Dia

Servei de Mediació 
Mediació sobre temes veïnals, 
associatius, particulars, etc.
Voluntari i gratuït
Cal cita prèvia al 93 898 02 11

Sos Aliments - Associació Som 
Solidaris
Per donació d’aliments, cada 
dilluns de 9 a 11 h.
Per donació d’aliments, als 
establiments col·laboradors i 
equipaments municipals.
associaciosomsolidaris@gmail.
com

Cursos temporada 2017/2018
Es prioritza la inscripció de per-
sones empadronades al municipi
Gimnàstica de manteniment, 
aeròbica, steps, etc.
Gimnàstica Rítmica
Ioga
Pilates
Salut, prevenció i activitat física 
per a gent gran
Sala de musculació 

Iniciació esportiva 
Psicomotricitat 

Escola esportiva municipal
Mini voleibol
Mini bàsquet 
Iniciació a l’hoquei 
Bàdminton 
Iniciació al karate 
Iniciació al judo
Iniciació al patinatge artístic
Futbol sala 

esports AlTrEs AcTiviTATs
Escuderia Turboslot
Dimecres i divendres de 18.00 h a 
20.00 h, al carrer de la Sala, 21 de 
Cal Rubió
www.turboslot.wordpress.com

Penya Barcelonista de Santa 
Margarida i els Monjos
C/ Anselm Clavé, 12
A sobre del Local Social de “La 
Margaridoia “
Per veure els partits en un ambient 
culé

Penya Madridista “Els Monjos”
C/ Eugeni d’Ors, 14 B
Tel. 669 205 111
Obert tots els dies que juga l’equip

Petanca
A la societat la Margaridoia
Es  recupera  la  secció  i  per  fer-
la  més   activa  s’admeten   nous  
jugadors/es.  
Tel 680 53 98 52 (Jordi Codina)
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turisme

Punt d’Informació turística
Mercat Municipal
Diumenges de 10 a 14 h

Menges de guerra
Primer diumenge de mes
A les 11.30 h, al refugi del Serral
Inscripció prèvia: 669 287 539 

Memòria de la guerra aèria
Quart diumenge de mes
Sortida a les 11 h del Ciarga
Desplaçament en cotxes particulars
Inscripció prèvia: 669 287 539 

Sabors en temps de guerra
subirats - santa margarida i els 
monjos 
Tercer diumenge de mes
Sortida a les 10 h des de Subirats
Desplaçament en cotxes particulars
Inscripció a www.enoturimepenedes.cat 
o a 669 287 539 

ATENCIÓ ALS GRUPS
MUNICIPALS

PSC – CP
Dimecres de 19 a 20 h
A l’Ajuntament
gmsocialista@smmonjos.cat

CUP – PA
1r i 3r dimarts de cada mes 
de 17 a 19 h
A l’Ajuntament
pobleactiusmm@gmail.com

ERC - AM
Dimecres i divendres de 12 a 14 h 
i dilluns de 17 a 19 h
A l’Ajuntament
santamargaridamonjos@esquerra.cat

CDC
Dilluns de 20 a 21 h
A l’Ajuntament
gmconvergencia@smmonjos.cat

Visites al Ciarga 
centre d’interpretació de l’Aviació 
republicana i la guerra Aèria
Obert els dissabtes, diumenges, 
festius i de 10 a 14 h
Tel. 669 287 539 

Visita guiada al Castell de 
Penyafort
Segon diumenge de mes
A les 11 h al Castell de Penyafort
Inscripció prèvia al tel. 669 28 75 39 

La cuina dels frares
Segon diumenge de mes
A les 12.30 h, al Castell de Penyafort
Inscripció prèvia al tel. 669 28 75 39 

9
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HORARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS
biblioTEcA municiPAl
C/ Cadí, 2
De dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h
Dimecres i dissabtes de 10.00 h a 13.30 h

biblio@ccÉs dE lA ràPiTA 
Plaça de Ramon Cabré, s/n
De dimarts a divendres de 16.30 a 19.30 h

cAsTEll dE PEnyAforT 
centre d’informació
Camí del Castell s/n
(Centre d’Informació)
Dissabtes, diumenges, festius i ponts, 
de 10.00 h a 14.00 h 

cAsA dEls PAssos PETiTs
C/ Anselm Clavé, 9-11
Dilluns i divendres, de 10.30 h a 12.30 h

cEmEnTiri municiPAl
Camí de Santa Margarida s/n,
Dissabtes,  diumenges i festius de 10 a 18 h

ciArgA
Parc de la Memòria, s/n
Dissabtes, diumenges, festius i ponts, 
de 10.00 h a 14.00 h 

club dE lA fEinA
C/ Cadí, 2 (Biblioteca)
Dimarts i divendres de 10.00 h a 13.00 h

dEixAllEriA
Camí de Sardinyola s/n
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 
16.00 h a 18.00 h, Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h 
i de 16.00 h a 20.00 h

donA Al diA 
C/ Sant Josep, 1
Dilluns de 15.15 h a 17.00 h, d’octubre a juny

EscolA d’AdulTs 
Avinguda Mas Catarro, s/n 
(Masia Mas Catarro)
De dilluns a dijous de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 
a 18.00 h
 
ludoTEcA lA bAldufA
C/ Anselm Clavé, 9-11
Dilluns, dimarts i dijous de 16.30 h a 18.30 h

molí dEl foix
C/Farigola, 2
Dimarts, dijous i divendres de 9.00 h a 14.00 h i 
dimarts de 16.00 h a 19.00 h

oAc Els monjos
Av. Catalunya 74, (Ajuntament)
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i 
dimarts de 17.00 h a 20.00 h

PunT d’informAció TurísTicA
Av. de Catalunya (Mercat Municipal)
Diumenges de 10.00 h a 14.00 h

sErvEi locAl d’ocuPAció 
Av. Catalunya 74, (Ajuntament)
Tel. 93 898 02 11

sErvEis sociAls
C/ Sant Josep, 1
De dilluns a dijous de 10.00 h a 13.30 h i 
divendres d’11.00 h a 13.30 h
Tel. 93 898 08 71 i 93 890 00 00

TAngrAm
C/ Berenguer, 1
Dimarts de 10.00 h a 13.00 h
De dilluns a divendres de 16 a 19 h
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Telèfons d,interès   
sErvEis municiPAls TElèfon

Ajuntament - Oficines 93 898 02 11

Biblioteca Municipal 93 818 67 05

Biblio@ccés Ràpita 93 898 08 29

Camp municipal d’esports 93 818 68 36

Casa de Cultura 
“Mas Catarro” 93 818 66 84

Casa dels Passos Petits 93 898 37 57

Casal dels Avis dels 
Monjos 93 898 04 39

Castell de Penyafort 93 818 61 28

Ciarga 93 898 25 14

Consultori Mèdic 
(petició d’hores) 902 111 444

Consultori Mèdic Monjos 93 818 67 48 

Consultori Mèdic Ràpita 93 898 37 69

Deixalleria 635 430 412

Dona al Dia 93 898 08 10

Escola Arrels 93 898 32 23

Escola d’Adults 93 818 66 84

Espai per l’emprenedoria 93 898 20 17

Escola Dr. Samaranch 93 898 02 81

Escola Sant Domènec 93 898 04 00

Espai Municipal Antistiana 93 898 37 24

Institut “El Foix” 93 898 33 60

Jutjat de Pau 93 898 09 96

Llar d’Infants Monjos 93 898 08 27

Llar d’Infants Ràpita 93 818 68 31

Ludoteca La Baldufa 93 898 37 57

Molí del Foix 93 818 69 28

Oficina de Recaptació 93 818 66 21

Parc del Foix 
(centre d’informació) 93 818 61 28

Pavelló Municipal 
d’Esports 93 818 60 61

Piscina Municipal 93 898 07 77

Policia Local 93 898 00 31

Recollida mobles i 
objectes vells 93 898 00 31

Recollida de poda 93 898 02 11

Serveis Socials 93 898 08 71

Tangram 
- Servei de Joventut - 93 818 62 96

Turisme 
(informació i reserves) 669 28 75 39

AlTrEs sErvEis TElèfon

Aigües (Avaries) 93 819 91 37

Ambulàncies 061

Bombers (de Vilafranca) 93 892 20 80

Correus 93 818 69 92

Emergències 112

Farmàcia Martinez Larriba 93 898 36 11

Farmàcia Ràfols 93 898 00 02

Farmaciola La Ràpita 93 818 64 37

FECSA (avaries) 900 770 077

Mossos d’esquadra 93 657 00 10

Parròquia 93 898 00 51

Taxis 607 24 89 61



Av. Catalunya, 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat

nota:
A causa de l’antelació en la 
recollida de les dades, la redacció 
de l’Agenda no es fa responsable 
dels canvis de darrera hora que 
pugui haver a les activitats.

Activitats municipals:
A totes les activitats organitzades 
des dels diferents serveis de 
l’Ajuntament i que requereixin 
inscripció prèvia es prioritzarà 
la participació de persones 
empadronades al municipi

Entitats:
Per incloure la publicació 
d’activitats a l’agenda les entitats 
locals poden adreçar-se a: 
comunicacio@smmonjos.cat 
indicant dia, títol, lloc, horari, preu i 
organització de l’acte.

Agenda d’actes


