
ESTIU 2018
Santa margarida 
i els monjos

Dissabte, 16 de juny

INICI TEMPORADA 
PISCINA MUNICIPAL

LLOC: piscina municipal

HORES: d’11 a 19 h, els dies laborables
                 d’11 a 20 h, els dies festius
Jornada de portes obertes el primer dia.

PREUS: 
Adults: 3.10 € laborables i  4.30 € els dies festius.
Infants: fins a 15 anys 2 € laborables i 2,15 € els 
dies festius.

Venda d’abonaments de temporada a les oficines 
municipals a partir del 4 de juny.
Cal portar foto carnet i inscriure’s a l’ajuntament. 
El pagament posterior es fa a les entitats bancàri-
es del municipi.

PREU ABONAMENT 15 ENTRADES: 
 Adults: 30 euros
 Infants: 20 euros

PREU ABONAMENT TEMPORADA SENCERA: 
Del 16 de juny al 9 de setembre
 Adults: 62.10 euros.
 Infants: 35.80 euros.

Entrada gratuïta per als infants fins a 5 anys, per les per-
sones majors de 65 anys i per als disminuïts psíquics o 
físics, amb informe favorable dels serveis socials muni-
cipals.

Disminuïts físics o psíquics acreditats amb carnet de la 
Generalitat: descompte del 50%.

Famílies que sol·licitin 3 o més abonaments tindran el 
15% de descompte.

Els menors de 12 anys hauran d’anar sempre acompa-
nyats d’una persona major d’edat a la piscina municipal

Del 25 de juny al 13 de juliol

del 25 de juny al 27 de juliol

del 30 de juliol a 31 d’agost

Del 16 de juliol al 3 d’agost

CURSOS DE NATACIÓ

CLASSES D’AQUATÒNIC

ES FARAN 2 TORNS

ES FARAN 2 TORNS

DIES: De dilluns a divendres.

PREU CURSETS: 35 euros

DIES: Tots els dilluns, dimecres i divendres
HORES: de 19 a 19.45 h

PREU CURSETS: 35 euros

DIES: Tots els dilluns, dimecres i divendres
HORES: de 19 a 19.45 h

PREU CURSETS: 35 euros

DIES: De dilluns a divendres.

PREU CURSETS: 35 euros

PRIMER TORN

PRIMER TORN

SEGON TORN

SEGON TORN

TORNEIGS 12 HORES 
Dissabte 16 de juny Dissabte 7 de juliol

15s 
DOTZE HORES 
DE BÀSQUET

14s 
DOTZE HORES 
VOLEI INDOOR-SORRA 4X4

HORES: de 9 a 21 h

LLOC: pavelló municipal d’esports

CATEGORIES: sènior mixt

PREU: a determinar segons el nombre d’equips 
inscrits 

INSCRIPCIONS: 
Nil Alemany o 691 38 48 87
pàgina web www.elsmonjosbc.com

HORES: de 10 a 22 h

LLOC: pavelló municipal d’esports

CATEGORIES: sènior mixt

PREU: a determinar segons el nombre d’equips 
inscrits 

INSCRIPCIONS: 
a la pàgina web: www.voleimonjos.cat



Del 4 de juny al 18 de juliol

Del 4 de juny al 18 de juliol

FUTBOL 7

FUTBOL SALA

HORES i DIES DELS PARTITS:
De dilluns a divendres, de 21 a 22 h i de 22 a 23 h

LLOC: camp municipal d’esports

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament 
del 2 al 24 de maig

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres, de 12.30 a 13.30 h o a esports@smmonjos.cat

CATEGORIES: sènior femení

PREU: 150€ per equip

HORES i DIES DELS PARTITS:
De dilluns a divendres, de 21 a 22 h i de 22 a 23 h

LLOC: pavelló municipal d’esports

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament 
del 2 al 24 de maig

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres, de 12.30 a 13.30 h o a esports@smmonjos.cat
CATEGORIES: sènior masculí
PREU:  200€ per equip

Del 4 de juny al 18 de juliol

VOLEI SORRA 4X4
HORES i DIES DELS PARTITS:
De dilluns a divendres, de 19.30 a 23 h

LLOC: pavelló municipal d’esports, pistes sorra

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament 
del 2 al 24 de maig

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres, de 12.30 a 13.30 h o a esports@smmonjos.cat
CATEGORIES: sènior masculí, sènior femení i 
sènior mixt
PREU:  25€ per equip

Del 18 de juny al 17 de juliol

BÀSQUET 5X5
HORES i DIES DELS PARTITS:
De dilluns a divendres,  de 21 a 22 h i de 22 a 23 h

LLOC: pavelló municipal d’esports

INSCRIPCIONS: Nil Alemany: 691384887 
o web www.elsmonjosbc.com

CATEGORIES: sènior mixt

PREU: a determinar segons el nombre d’equips 
inscrits

CATEGORIA SÈNIOR

CATEGORIA SÈNIOR

CATEGORIA SÈNIOR

CATEGORIA SÈNIOR

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ESTIU 2018

Av. Catalunya, 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat

INSCRIPCIONS 
ALS TORNEIGS 
D’ESTIU 

De l’11 de juny al 17 de juliol

FUTBOL 7
HORES: partits a partir de les 18 h

LLOC: camp municipal d’esports

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament, 
del 28 de maig al 4 de juny

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres de 16 a 18 h

CATEGORIES: benjamí, aleví, Infantil, 
(cadet i juvenil 40€ per equip)

De l’11 de juny al 17 de juliol

De l’11 de juny al 17 de juliol

BÀSQUET 3X3 

VOLEI SORRA 4X4

HORES: partits a partir de les 18 h

LLOC: pavelló municipal d’esports

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament 
del 28 de maig al 4 de juny

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres de 16 a 18 h

CATEGORIES: benjamí, aleví, Infantil, 
cadet i juvenil

HORES: partits a partir de les 18 h

LLOC: pavelló municipal d’esports, pistes sorra

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament 
del 28 de maig al 4 de juny

CONSULTES: a l’ajuntament de dilluns a diven-
dres de 16 a 18 h

CATEGORIES: benjamí, aleví, Infantil, 
cadet i juvenil

CATEGORIA INFANTIL

CATEGORIA INFANTIL

CATEGORIA INFANTIL


