
setembre

Santa Margarida i els Monjos

2019

Agenda 
d’actes



2

DIUMENGE 1
MercAt d’ArtesAniA i brocAnters
de 9 a 14 h, a continuació del mercat setmanal, 
al raval de sant Martí i plaça de Pau casals 

VisitA guiAdA Al cAstell de PenyAfort 
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

DILLUNS 2
inscriPcions Al dinAr d’AniVersAri 
del cAsAl de lA gent grAn
de 16 a 18 h, els socis del Casal s’han d’apuntar 
al dinar d’aniversari i els socis que celebren els 
50 anys de casats ho han de notificar a la junta.

inscriPcions A l’excursió A cAntàbriA 
del cAsAl de lA gent grAn
Al casal de la gent gran de 16 a 18 h

DIMARTS 3
inscriPcions Al dinAr d’AniVersAri 
del cAsAl de lA gent grAn
de 16 a 18 h, els socis del Casal s’han d’apuntar 
al dinar d’aniversari i els socis que celebren els 
50 anys de casats ho han de notificar a la junta

inscriPcions A l’excursió A cAntàbriA 
del cAsAl de lA gent grAn
Al casal de la gent gran de 16 a 18 h

DIMECRES 4
inscriPcions Al dinAr d’AniVersAri 
del cAsAl de lA gent grAn
de 16 a 18 h, els socis del Casal s’han d’apuntar 
al dinar d’aniversari i els socis que celebren els 
50 anys de casats ho han de notificar a la junta

inscriPcions A l’excursió A cAntàbriA 
del cAsAl de lA gent grAn
Al casal de la gent gran de 16 a 18 h

DIVENDRES 6

inscriPcions Al dinAr d’AniVersAri 
del cAsAl de lA gent grAn
de 16 a 18 h, els socis del Casal s’han d’apuntar 
al dinar d’aniversari i els socis que celebren els 
50 anys de casats ho han de notificar a la junta

DIUMENGE 8
VisitA guiAdA Al cAstell de PenyAfort
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39 

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 eu-
ros. Imprescindible inscripció prèvia al 669 28 75 39

ESCOLA D’ADULTS
inscripcions del 3 al 20 de setembre:
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h, 
al 1r pis de la Casa de Cultura Mas Catarro 
(93 818 66 84)

VISITES A LA QUADRA
A partir de setembre
l’espai dels balls populars i les festes 
majors de santa Margarida i els Monjos es 
podrà visitar els dimarts i els dijous, de les 
16.30 a les 19 h

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
9 de setembre. 
inici dels pressupostos participatius
del 12 al 27 de setembre, presentació 
de propostes.
del 30 de setembre a l’11 d’octubre, 
valoració técnica de les propostes.
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les PetjAdes del VesPer 
A les 10.30 h
Visita combinada entre el CIARGA i Caves Nadal. 
El desplaçament entre el CIARGA i Caves Nadal 
es farà en els cotxes particulars. 
Inscripció prèvia awww. enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39 
turisme@smmonjos.cat

DILLUNS 9
inici dels PressuPostos PArticiPAtius
A les 19.30 h, a la biblioteca municipal
xerrada explicativa

DIMARTS 10
Acte institucionAl de lA diAdA de
l’11 de seteMbre
A les 19.30 h, als jardins de la casa de cultura 
de Mas catarro
Parlament institucional
Tot seguit, Cant d’Els Segadors
A continuació, actuació musical a càrrec de la 
cantautora Meritxell Gené

DISSABTE 14
iV firA d’extrAescolArs
Mostra de l’oferta d’activitats extraescolars de 
les entitats i els serveis municipals.
de les 11 a les 14 h, al parc de la biblioteca
Organitza: Servei d’Infància

DIUMENGE 15
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
A les 19 h, al casal de la gent gran
Amenitzat per Toni Moreno

DILLUNS 16
obriM el tAngrAM
A partir de les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada al jovent a partir 
de 1r d’ESO

Portes obertes de lA ludotecA lA 
bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 o al 
correu infancia@smmonjos.cat

VendA de tiquets Per Al soPAr-bAll 
de lA MArgAridoiA
Tiquets per al sopar-ball del dia 21 de setembre
de les 18 a les 20 h, a la secretaria de la societat

DIMARTS 17
Portes obertes de lA ludotecA lA 
bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 
o al correu infancia@smmonjos.cat

VendA de tiquets Per Al soPAr-bAll 
de lA MArgAridoiA
Tiquets per al sopar-ball del dia 21 de setembre
de les 18 a les 20 h, a la secretaria de la societat

DIMECRES 18 
            HorA del conte
          “HolA, sóc lA teresA!”
A càrrec de Laberta Delpoblet
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir de 6 anys



VendA de tiquets Per Al soPAr-bAll 
de lA MArgAridoiA
Tiquets per al sopar-ball del dia 21 de setembre
de les 18 a les 20 h, a la secretaria de la societat

DIJOUS 19
berenAr xic
A partir de les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada al jovent a partir 
de 1r d’ESO

Portes obertes de lA ludotecA lA 
bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 
o al correu infancia@smmonjos.cat

DISSABTE 21

torneig de futbol solidAri feMení
Partits a partir de les 9.30 al camp Municipal 
d’esports
Es recolliran aliments per al Banc d’Aliments 
del municipi
Organitza CF Mas Catarro i ADMonjos

bAll de sAló 
A les 21.30 h, a la societat la Margaridoia
Sopar-ball d’inici de temporada
Amb Jordi Raurich

DIUMENGE 22

excursió A cAntàbriA
l’autobús sortirà de l’aparcament del mercat 
a les 7 h
Organitza el Casal de la Gent Gran

PedAlAdA contrA el cAnVi cliMàtic 
Bicicletada i esmorzar populars en el marc de 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, 
amb el lema Camina amb nosaltres! 
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9.30 h Repartiment de dorsals davant de 
l’Ajuntament 
10 h sortida puntual des de l’Ajuntament. 
Arribada avinguda Cal Rubió (parc biblioteca)
Sorteig de material esportiu divers entre els/les 
participants. 
Recorregut de 9 km aproximadament.

MercAt d’intercAnVi i segonA Mà i 
MercAt d’ArtesAniA i brocAnters 
de les 10 a les 14 h, a continuació del mercat set-
manal, al raval de sant Martí i plaça de Pau casals

VisitA guiAdA Al cAstell de PenyAfort
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

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

bAll
A les 19 h, al casal de la gent gran
Amenitzat per Melody

DILLUNS 23

inscriPcions A lA ludotecA lA bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 o al 
correu infancia@smmonjos.cat

DIMARTS 24

curs Pràctic: “què et cAl sAber Per 
eMPrendre?”
dies 24 i 26 de setembre i 1 i 3 d’octubre, de les 
9.30 a les 14 h
Centre Espai d’Emprenedoria Social, Economia 
Solidària i Ocupació (carrer Santa Margarida, 14-26)
Curs gratuït amb inscripció prèvia al 93 810 06/
sie@mancomunitat.cat o al 93 898 20 17
economiasocial@smmonjos.cat
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inscriPcions A lA ludotecA lA bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 
o al correu infancia@smmonjos.cat

tAller de MAnuAlitAts AMb
MAteriAl reciclAt
de les 17.30 a 18.30 h
Al Biblio@acces de la Ràpita
A càrrec del Molí del Foix

decorAció d’Agendes i llibretes
A les 17 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada al jovent a partir 
de 1r d’ESO

DIMECRES 25

inscriPcions A lA ludotecA lA bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 o al 
correu infancia@smmonjos.cat

DIJOUS 26

curs Pràctic: “què et cAl sAber Per 
eMPrendre?”
dies 24 i 26 de setembre i 1 i 3 d’octubre, 
de les 9.30 a les 14 h
Centre Espai d’Emprenedoria Social, Economia 
Solidària i Ocupació (carrer Santa Margarida, 14-26)
Curs gratuït amb inscripció prèvia al 93 810 06/ 
sie@mancomunitat.cat o al 93 898 20 17
economiasocial@smmonjos.cat

inscriPcions A lA ludotecA lA bAldufA
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Infants acompanyats d’un adult
Més informació al telèfon 93 898 37 57 o al 
correu infancia@smmonjos.cat

DIVENDRES 27

            HorA del conte
          “contes AMb lA sAntitos”
A càrrec de Santitos Muñoz
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir de 5 anys

DISSABTE 28
bAll de sAló
Amb el duet Ruben’s
A les 23 h, a la societat la Margaridoia

DIUMENGE 29

VisitA guiAdA Al cAstell de PenyAfort
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

bAll
A les 19 h, al casal de la gent gran
Amenitzat per David

DILLUNS 30

inici de lA ludotecA lA bAldufA curs 
2019-2020
de les 16.30 a les 18.30 h al carrer Anselm 
clavé (pati de ca l’Antic)
Els infants ja es poden quedar sols
Més informació al telèfon 93 898 37 57 
o al correu infancia@smmonjos.cat

inici de lA cAsA dels PAssos Petits
de les 10 a les 12 h al carrer Anselm clavé 
(pati de ca l’Antic)
Més informació al telèfon 93 898 37 57 
o al correu infancia@smmonjos.cat
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escolA d’Adults
P.F.I (Auxiliar de muntatge i man-
teniment d’equips informàtics). 
Per a joves d’entre 16 i 20 anys que 
no tenen la ESO

Curs de preparació a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i Superior (CFGM i CFGS)

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

Inscripcions del 3 al 20 de setem-
bre, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h 
i de 16 a 18 h, al 1r pis de la Casa de 
Cultura Mas Catarro (93 818 66 84)

idioMes
Castellà (nivells 1 iniciació 
i 2 continuació)
Català (nivells bàsic, A, B i C)
Anglès bàsic bàsic A1 (parlat i 
escrit nivell bàsic) i continuació A2
Alemany (iniciació A1 i continuació 
A2)

Inscripcions del 3 al 20 de setem-
bre, de dilluns a dijous, de 10 a 13 h 
i de 16 a 18 h, al 1r pis de la Casa de 
Cultura Mas Catarro (93 818 66 84)

infànciA
Casa dels Passos Petits
Als Monjos: dilluns i divendres, 
de 10 a 12 h
C/ Anselm Clavé, 9-11 
Tel. 93 898 37 57
A la Ràpita: dimarts, de 10 a 12 h
A la Llar d’Infants Xiroi 

lleure
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.
Activitat gratuïta
Tel. 630 73 13 68. 

MAnuAlitAts
Dibuix i pintura
Dimarts de 15.30 a 17.30 h    
Inici l’1 d’ octubre. Curs anual
Inscripcions a l’Ajuntament  de 
9.00 h a 14.00 h i a l’octubre a 
Dona al Dia
Data límit per valorar si es tira 
endavant o no, el 20 de setembre
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ trimestre

Multitallers
Els dimecres de 15.00 h a 17.00 h   
Inici 2 d’ octubre Curs anual.
Els divendres de 15.30 h a 17.30 h   
Inici el 4 d’octubre. Curs anual.
Inscripcions a l’Ajuntament  de 
9.00 h a 14.00 h i a l’octubre a 
Dona al Dia
Data límit per valorar si es tira 
endavant o no, el 20 de setembre
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ trimestre

Manualitats amb punt
Dijous de 17 h a 19 h    
Inici el 3 d’ octubre. Curs anual
Inscripcions a l’Ajuntament  de 
9.00 h a 14.00 h i a l’octubre a 
Dona al Dia
Data límit per valorar si es tira 
endavant o no, el 20 de setembre
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ trimestre

Puntes de coixí
Cada dimecres de 16 a 19 h de la 
tarda al Casal de la Gent Gran de 
la Ràpita

ocuPAció i 
eMPrenedoriA
Club de la feina
A la Biblioteca
Dimarts i divendres de 10 a 13 h 
exposició mensual: 
Coneix el teu sector abans d’iniciar 
la recerca de feina
sector del mes: Salut

CURSOS I 
ACTIVITATS

Cursos i Tallers del Servei Local 
d’Ocupació: 
situació del mercat de treball
6 de setembre

tipologies de treball
18 de setembre

coneix el cercador d’ocupació 
pública del cido
19 de setembre

el meu punt de partida: punts 
forts i àrees de millora
23 de setembre

balanç competencial
25 de setembre

currículum per competències
26 de setembre

com redactar la carta de presen-
tació
30 de setembre

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

Podeu seguir les ofertes i informacions 
al Twitter: @slomonjos

Servei d’assessorament a perso-
nes emprenedores
A l’Espai per a l’emprenedoria 
social, l’economia solidària i 
l’ocupació
Carrer Santa Margarida, núm. 
14-26
Concertar visita trucant al telèfon 
93 898 20 17 o enviant correu 
electrònic a economiasocial@
smmonjos.cat

Nous tallers on-line a final de 
setembre
Com utilitzar la plataforma Moodle
Planifica’t i organitza’t: crea el teu 
pla d’acció
Eines clau en la recerca de feina: 
cv i carta
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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

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 
Preu: 1 dia a la setmana 18 €. 
2 dies, 25 €.
Socis/es descompte de 3€. 
Inici el dia 3 de setembre

ball en línia: dimarts a les 18 h. 
Socis/es 15 €  trimestre. 
No Socis/es 21 €. 
Inici dia 1 d’octubre

ball de saló: dissabte a les 20 h. 
Preu: Socis/es 20 €  al mes per 
parella. No Socis/es 25 €. 
Inici dia 5 d’octubre
Inscripcions a la mateixa hora de les 
classes de ball o a la secretaria de la 
societat La Margaridoia els dimarts 
de 18 a 20 h.

country: divendres a les 20 h. 
Nivells inicial i avançat. Preu, socis 
15€.  /  No Socis, 17€. Inici el dia 6 de 
setembre Inscripcions als telèfons 
629 41 57 66  i  666 55 40 79

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

Coral l’Amistat
Assaigs: 
dimarts a les 21.30 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
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 Sant Domènec
Més informació a l’Ajuntament o a 
www.emap.cat

Escola de música Santa Margarida
A la societat La Margaridoia
Inscripcions al tel. 679 69 49 36 o 
escolademusicasantamargarida@
hotmail.es

sAlut
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.

ATENCIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS

PSC – CP
gmsocialista@smmonjos.cat

ERC - AM
santamargaridamonjos@esquerra.cat

CUP – PA
pobleactiusmm@gmail.com

JuntsxCat
gmjxc@smmonjos.cat
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esportsdiversos

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

inici teMPorAdA 
d’estiu PiscinA 
MuniciPAl 2019
Fins l’1 de setembre, d’11 a 20 h
Preus: 
Adults: 4,30 euros els dies festius.
Infants: fins a 15 anys 2,15 euros els 
dies festius.

Les persones amb disminució a 
partir del 33% acreditats mit-
jançant carnet de la Generalitat 
pagaran la quota reduïda en un 
50%, així com el seu acompanyant 
si s’especifica que necessita ajuda.

Podran gaudir dels serveis de la pi-
scina municipal de forma gratuïta 
els nens fins a 5 anys i els majors 
de 65 anys.

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

cursos teMPorAdA 
2019/2020

Inici de les activitats: octubre 
Es prioritzarà la inscripció de per-
sones empadronades al municipi.
Preu trimestre: 37 euros i pels 
majors de 60 anys: 18,5 euros per 
trimestre.
Inscripció mínima de 12 persones per 
realitzar els cursos
Inscripcions a partir del 16 de setembre 
a la pàgina web de l’ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos 

Gimnàstica de manteniment, 
aeròbica, steps, etc.
Gimnàs Municipal 
(C/ Berenguer, 3-5)
Dimarts i dijous,  
de 20:30 h a 21:30 h

Gimnàstica de manteniment, 
aeròbica, steps, etc.
Gimnàs Escola Sant Domènec 
Dilluns i dimecres 
de 19 h a 20 h (per a majors de 60 
anys)
de 20:15 h a 21:15 h

Gimnàstica Rítmica
Gimnàs Municipal 
(C/ Berenguer, 3-5)
de 17 h a 18 h (de 4 a 7 anys)
de 18 h a 19 h (de 8 a 11 anys)

Gimnàstica Rítmica
Gimnàs Escola Sant Domènec 
Divendres
de 16:30 h a 18:30 h (per a infants 
de 4 a 11 anys)

ActiVitAts 
esPortiVes diVerses
Inici: octubre. Inscripció mínima de 
15 persones i màx. de 20
Preu: 48,5 euros trimestre
Inscripcions a partir del 16 de 
setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos
Es prioritzarà la inscripció de per-
sones empadronades al municipi

Ioga
Al gimnàs de l’escola Dr. Samaranch 
Dilluns i dimecres de 18 h a 19:30 h 
de 19:30 h a 21 h, 

Pilates
Al gimnàs de l’escola Dr. Samaranch 
Dimarts i dijous de 18 h a 19 h 
de 19 h a 20 h i de 20 h a 21

Gimnàstica Terapèutica i Salut
Al gimnàs municipal
Dilluns i dimecres 
de 16 h a 17 h
Dimarts  i dijous 
de 09:30 h a 10:30 h
Preu: 18,5 euros trimestre
Inici: octubre 
Inscripció mínima de 15 persones 
per realitzar les classes
Inscripcions a partir del 16 de 
setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos
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Sala de musculació 
Al Pavelló Municipal
De dilluns a divendres, de 17 h a 
22 h 
Preu: 48,5 euros per trimestre 
Inscripcions a partir del 16 de 
setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos

iniciAció esPortiVA
Preu: 45 euros tot el curs
inscripcions: a partir del 16 de 
setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos
Inici activitat: octubre

Escola Doctor Samaranch:
1r i 2n: dilluns de 16.30 h a 18 h
Escola Sant Domènec:
1r i 2n.: dijous de 16.30 h a 18 h
Escola arrels:
1r i 2n: dimecres de 16:30 a 18 h

PsicoMotricitAt 
Preu: 45 euros tot el curs
inscripcions:Inscripcions a partir 
del 16 de setembre a la pàgina web 
de l’ajuntament de Santa Margari-
da i els Monjos
Inici activitat: octubre 

Escola Doctor Samaranch:
P-5: dilluns de 16.30 h a 18 h
P-4: dijous de 16.30 h a 18 h
Escola Sant Domènec:
P-4 i P-5: dimarts de 16.30 h a 18 h
Escola arrels:
P-4 i P-5: dimecres de 16.30 h a 18 h

escolA esPortiVA 
MuniciPAl
Inscripcions: Inscripcions a partir del 
16 de setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos
Inici activitats: octubre 
Es prioritzarà la inscripció de per-
sones empadronades al municipi

els Monjos
Mini voleibol 
Al gimnàs de l’institut El Foix
Dimarts de 17 h a 18 h, (Pre Benja-
mí 2012 i 2013)
Dimarts i dijous de 17 h a 18 h  
(benjamí 2010 i 2011) i  de 18 h a 19 
h (aleví 2008 i 2009)

Mini bàsquet 
A l’escola Doctor Samaranch
Dijous, de 16.30 h a 18 h,( Pre Ben-
jamí 2012 i 2013)
Al pavelló municipal
Dimarts i dijous, de 16.45 h a 17.45 
h, (Benjamí 2010 i 2011 i aleví 2008 
i 2009)

Iniciació a l’hoquei 
Dilluns de 17 h a 18 h, (pista poli-
esportiva) i dimecres, de 17 h a 18 
h, al pavelló municipal (P-4, P-5 i 
Pre-Benjamí)

Bàdminton 
A l’Institut El Foix
Dilluns i dimecres de 17.30 h a 
18.30 h (benjamí i aleví)  i  de 18.30 
h a 19.30 h (infantil i cadet)

Iniciació al karate 
Al gimnàs municipal 
Dilluns o divendres de 17 h a 18 h 
(de 4 a 7 anys) 
Dilluns o divendres de 18 h a 19 h 
(de 8 a 11 anys) 

Iniciació al judo
Al gimnàs de l’escola Arrels
Dimarts de 18 h a 19 h (de 4 a 7 anys)

Iniciació al patinatge artístic
Al pavelló municipal
Dilluns de 17 h a 18 h (de 4 a 8 anys)

la ràpita
Totes les activitats es faran a 
l’escola Sant Domènec 
Preu: 45 euros per tot el curs (1 
esport en conjunt + 1 d’individual)
Inscripcions a partir del 16 de 
setembre a la pàgina web de 
l’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos
Inici activitats: octubre

Mini bàsquet 
Dilluns de 16.30 h a 18 h, (Pre 
Benjamí 2012 i 2013)
Dilluns i dijous de 16.30 h a 18 h, 
(Benjamí 2010 i 2011 i Aleví 2008 
i 2009)

Mini vòlei 
Dimecres de 16.30 h a 18 h, (Pre 
Benjamí 2012 i 2013)
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 18 
h, (Benjamí 2010 i 2011 i Aleví 2008 
i 2009)

Altres ActiVitAts i 
entitAts esPortiVes
Escuderia Turboslot
Dimecres i divendres de 18 a 20 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
Pistes obertes tots els dies excepte 
dimarts
Tel. 680 53 98 52

Petanca
Cada dia a les pistes de Tres Pins. 
A càrrec de Casal de la Gent Gran 
de la Ràpita

Club de Bitlles Catalanes 
A les pistes de la plaça del Most de 
la Ràpita
Dimarts i divendres, a l’hivern de 16 
a 18 h, i a l’estiu a partir de les 17 h.
Més informació els dies d’entre-
nament

Balls Moderns (Zumba, Hip 
Hop....) 
A l’institut El Foix
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 
17.30 h, (infantil i cadet)
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HORARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS
bibliotecA MuniciPAl
C/ Cadí, 2
A partir del 12 de setembre
De dilluns a divendres de 15 a 20 h
Dimecres i dissabtes de 10  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)
Diumenges de 10 a 14 h 

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

ceMentiri MuniciPAl
Camí de Santa Margarida s/n,
Divendres, dissabtes, diumenges i festius 
de 10 a 18 h

ciArgA
Parc de la Memòria, s/n
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h

club de lA feinA
C/ Cadí, 2 (Biblioteca)
Dimarts i divendres de 10 a 13 h

deixAlleriA
Camí de Sardinyola s/n
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, 
Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

donA Al diA 
C/ Sant Josep, 1
T. 93 898 08 10
igualtat.monjos@smmonjos.cat
Dilluns de 10 a 12 h, d’octubre a juny
Cessió d’espais, préstec de material i assis-
tència psicològica

escolA d’Adults 
Avinguda Mas Catarro, s/n 
(Masia Mas Catarro)
De dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 18 h
 
ludotecA lA bAldufA
C/ Anselm Clavé, 9-11
Dilluns, dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h

Molí del foix
C/Farigola, 2
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i dimarts 
de 16 a 19 h

oAc els Monjos
Av. Catalunya 74, (Ajuntament)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
dimarts de 17 a 20 h

Punt d’inforMAció turísticA
Av. de Catalunya (Mercat Municipal)
Diumenges de 10 a 14 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 a 13.30 h i 
divendres d’11 a 13.30 h
Tel. 93 898 08 71 i 93 890 00 00

tAngrAM
C/ Berenguer, 1
A partir del 16 de setembre
Dimarts de 10 a 13 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 93 898 39 67

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

Pavelló Municipal 
d’Esports 93 818 60 61

Piscina Municipal 93 853 84 00

Policia Local 93 898 00 31

Recollida mobles i 
objectes vells 93 898 00 31

Serveis Socials 93 898 08 71

Tangram 
- Servei de Joventut - 93 818 62 96

Turisme 
(informació i reserves) 669 28 75 39

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

Avaries elèctriques 900 770 077

Mossos d’esquadra 93 657 00 10

Parròquia 93 898 00 51

Taxis 93 890 36 27

serVeis MuniciPAls telèfon



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


