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DIMARTS 1
Curs pràCtiC: Què et CAl sAber per 
emprendre?
de les 9.30 a les 14 h, al Centre espai d’emprene-
doria social, economia solidària i Ocupació
Curs gratuït
Inscripció prèvia al 93 93 810 06 98 
o sie@mancomunitat.cat o al 93 898 20 17 
o economiasocial@smmonjos.cat

iniCi CAsA dels pAssOs petits 
de 10 a 12 h, avinguda penedès, 1 de la ràpita 
(edifici de la llar d’infants), 
Més informació al 93 898 37 57 o al correu 
infancia@smmonjos.cat

DIMECRES 2
tAller CreA el teu mOneder
A partir de les 17 h a l’Antistiana
Activitat gratuïta i adreçada a infants a partir 
de 1r de primària fins a joves de 4rt d’ESO,
Cal inscripció prèvia via correu electrònic 
infancia@smmonjos.cat 
o trucant al telèfon 93 8983757
Inscripcions obertes fins l’1 d’octubre
Organitza: Servei d’Infància i Joventut

tAller: Fes OrigAmi
A càrrec de Rosa Casanovas
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 7 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

espAis de debAt eduCAtiu
A les 18.30 h, a la masia mas Catarro
Reflexió i debat mensual sobre l’educació
Actualment, treball sobre el respecte,
Obert a tothom

DIJOUS 3
Curs pràCtiC: Què et CAl sAber per 
emprendre?
de les 9.30 a les 14 h, al Centre espai d’empre-
nedoria social, economia solidària i Ocupació
Curs gratuït
Inscripció prèvia al 93 93 810 06 98 
o sie@mancomunitat.cat o al 93 898 20 17 
o economiasocial@smmonjos.cat

DIVENDRES 4
30è AniversAri del Club the stOne pOny, 
tribut A bruCe springsteen
A les 23h, passi del documental “The Stone 
Pony, 30 anys a la carretera”
A les 23.30 h, a la societat la margaridoia 
Concert de Manel Fuentes&The Spring’s Team Band
Venda anticipada+consumició 1 dia: 12€ 
Pack 2 dies: 20€

DISSABTE 5

30è AniversAri del Club the stOne pOny, 
tribut A bruCe springsteen
A les 12 h, conferència, concert acústic, col·loqui 
a càrrec de Joan Colet i Sergio Gisbert, Entrada 
lliure, A la societat la margaridoia
A les 21.30 h, concert acústic de Jose Calleja que 
presenta l’espectacle “Acoustic Tales”
A les 22.30 h, passi del documental “The Stone 
Pony, 30 anys a la carretera” 
A les 23 h, concert a càrrec de Sergio 
Gisbert&The Jacks
Venda anticipada+consumició 1 dia: 12€ 
Pack 2 dies: 20€

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Fins l’11 d’octubre, valoració tècnica de les 
propostes presentades.
17 d’octubre, a les 19,30 h, a la biblioteca, 
presentació dels projectes acceptats,
del 18 al 31 d’octubre: selecció i valoració 
dels projectes acceptats.

XXXI Premis literaris Joan 
Mañé Guillaumes 
termini de presentació de treballs el 
17 d’octubre.
els treballs s’han de lliurar al CCrr 
(Grup d’Estudis Rapitencs), a l’escola Sant 
Domènec o a les oficines de l’Ajuntament 
de santa margarida i els monjos.
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DIUMENGE 6

CAminAdA
A les 8 h, des de la plaça de les vinyes
El grup Anem a caminar proposa una sortida a 
l’obaga de Torrossolla (El Montmell)

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

biCiCletAdA pOpulAr
A la Font de Cal morgades
A les 9.30 h, sortida de davant de la sala 
En arribar, botifarrada per als socis i participants
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió

visitA guiAdA Al CAstell de penyAFOrt
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

menges de guerrA 
A les 11.30 h, al refugi del Serral
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

COnCurs de COQues
A les 17.30 h, al Cafè
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

pregó de lA FestA mAjOr 
A càrrec de Tresina Juvé Civit (de Cal Pere Xic)
A les 18.30 h, a la sala
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

teAtre
A les 19.30 h
El grup Loftu de la Múnia presenta l’obra 
“L’ascensor” en el marc de la Roda de Teatre 2019
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

bAll de tArdA
A les 19 h, al Casal de la gent gran dels monjos 
Amenitzat per David

DIMARTS 8

Curs pràCtiC
“Idees de negoci que aporten solucions a ne-
cessitats socials”
de les 9.30 a les 13.30 h, a l’espai d’emprene-
doria social, l’economia solidària i l’ocupació
Curs gratuït
Inscripció prèvia al 93 818 20 17 o a 
economiasocial@smmonjos.cat

tAller de mAnuAlitAts Amb 
mAteriAl reCiClAt
A càrrec del Molí del Foix
A les 17.30 h, a la biblioteca, a partir dels 5 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

DIJOUS 10

jOrnAdA d’OrientACió i supOrt 
A l’emprenedOriA
“La fiscalitat, la innovació i la comunicació”
de les 9.15 a les 13 h, a la biblioteca
Gratuït
Inscripció prèvia al 93 93 810 06 98 
o sie@mancomunitat.cat o al 93 898 20 17 
o economiasocial@smmonjos.cat

tAller d’estAmpACió de mOtxilles
A les 17 h, al tangram
Activitat gratuïta adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO

presentACió del Club de leCturA 
inFAntil
A les 17 h, al biblio@ccés

DIVENDRES 11

           bibliOlAb: 
           Fes el teu slime!
A càrrec d’Explorium
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 7 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05



trACA d’iniCi de FestA mAjOr 2019
A les 19 h
seguidament, Petit Rubiófoc amb recorregut 
des de la Sala fins la Pista. Amb els diables petits 
de la Ràpita, diables petits del Ball de Diables 
dels Monjos Spantus i drac juvenil dels Monjos,
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió

rubióFOC
A les 22 h, des de la Sala fins la Pista
Amb la participació del Ball de Diables de la 
Ràpita, Ball de Diables dels Monjos Spantus i el 
Drac dels Monjos,
A continuació, castell de foc a càrrec de la Piro-
tècnia Tomás SL, a la Pista
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

COnCert jOve 
Amb Gina &The Tonics
A les 23 h, a la sala
A continuació, festa jove amb PD’s Partysano
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

DISSABTE 12

jOrnAdes eurOpees del pAtrimOni
de les 10 a les 14 h, portes obertes al CiArgA
A les 11h i a les 12h, visites guiades gratuïtes al 
castell de Penyafort
Informació i reserves al 669 287 539 
o a turisme@smmonjos.cat

missA sOlemne
A les 11.15 h
Cant dels Goigs a la Mare de Déu del Pilar amb 
la participació de la coral Amics de Penyafel
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

exhibiCió FOlklòriCA 
Amb els balls populars dels Monjos i la Ràpita
A les 12 h, al carrer de la sala
A la mateixa hora, exhibició de motos d’època
A la mateixa hora, al celler de Cal Miqueló, 
exposició de quadres del pintor vilafranquí, 
Joan Mascaró
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 
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COnCert de FestA mAjOr
Amb erl grup Loren
A les 19 h, a la sala
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

bAll de nit
Amb el grup Loren
A les 23 h, a la sala
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

bAll de sAló
A les 23 h, a la societat la margaridoia 
Amenitzat pel duet Melody

DIUMENGE 13

jOrnAdes eurOpees del pAtrimOni
de les 10 a les 14 h, portes obertes al CiArgA i 
el refugi del Serral

dOnACió de sAng
de les 10 a les 14 h
Avinguda Catalunya, a la zona del mercat

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 a www.enoturimepenedes.cat
Més informació al tel. 669 28 75 39 
turisme@smmonjos.cat

AnimACió inFAntil
A càrrec de Jaume Barri
A les 11 h
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

presentACió del dOCumentAl ‘miliCiAnes’ 
A les 12 h, al CiArgA
En el marc de les Jornades Europees del Patri-
moni, projecció i col·loqui amb l’equip de pro-
ducció, direcció i recerca, Tània Balló i Gonzalo 
Berger. Hi haurà un tast de vins.

visitA guiAdA Al CAstell de penyAFOrt
A les 11 h i a les 12 h
Amb motiu de les Jornades Europees del 
patrimoni, la visita serà gratuïta
Inscripció prèvia al 669 28 75 39 i 
turisme@smmonjos.cat
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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 
o turisme@smmonjos.cat

COnCert-vermut
Amb el grup Els Vinardells
A les 13 h, al Cafè
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

Cine-Fòrum
A les 17.30 h, al Casal de la gent gran 
de la ràpita

bAll de tArdA
A les 19 h, al Casal de la gent gran dels monjos 
Amb Melody

ACtuACió CòmiCA
A càrrec de Maite Carreres
A les 19.30 h
En acabar, traca final de festa
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió 

DIMARTS 15

insCripCiOns per A l’exCursió A l’Alt 
empOrdà
de les 16 a les 18 h, al Casal de la gent gran

DIMECRES 16

insCripCiOns per A l’exCursió A l’Alt 
empOrdà
de les 16 a les 18 h, al Casal de la gent gran

            tAller 
            de CeràmiCA
A càrrec de l’Escola Arsenal
A partir d les 17 h, a l’Antistiana
Activitat gratuïta i adreçada a infants a partir 
de 1r de primària fins a joves de 4rt d’ESO,

Cal inscripció prèvia via correu electrònic 
infancia@smmonjos.cat 
o trucant al telèfon 93 8983757
Inscripcions obertes fins el 15 d’octubre
Organitza: Servei d´Infància i Joventut

DIJOUS 17

presentACió del Club de leCturA 
inFAntil
A les 17 h, a la biblioteca

tOrneig de ping pOng
A les 16h al tangram,
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a parir de 
1r d’ESO

xerrAdA dels pressupOstOs 
pArtiCipAtius
A les 19,30 h, a la biblioteca
En aquesta xerrada s’informarà sobre els 
projectes presentats

DIVENDRES 18

                        viu el pArC
                        hOrA del COnte: 
COntes d’Arreu del món
A les 17.30 h, a la biblioteca
A càrrec de Susagna Navó
Acte inclòs en la Fira de la Transhumància

            
            viu el pArC 
Maridatge de vins i caves amb formatges 
artesans
A les 19.30 h, a caves markel
A càrrec de Xerigots
Preu: 15 €, Inscripció prèvia a 
promocio@smmonjos.cat
seguidament, concert  amb el grup Ramé, que 
presenta “Reharm: un toc de jazz”
En cas de pluja, l’activitat es trasllada al Molí 
del Foix
Acte inclòs en la Fira de la Transhumància
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DISSABTE 19

CrOs esCOlAr i Curses de 5 i 10 km
A partir de les 8.30 h, inscripcions gratuïtes
Inscripció prèvia al bloc http:crosicursamonjos.
blogspot.com.es i pels atletes del municipi al 
pavelló municipal

CiCle puer-i-CulturA A l’Alt penedès
A les 10 h, a la biblioteca
Xerrada “Les “itis”: com reconèixer-les i 
combatre-les”. A càrrec de l’infermera Ana 
Morillo i la pediatra Inma Pablos. Adreçat a 
totes les edats
Organitza Associació Pit Nature

           
           viu el pArC 
passejada comentada sobre el món pastorívol 
acompanyant un ramat
Sortida de camp comentada pel parc del Foix 
vinculada al projecte camí Ramader de Marina, 
amb la col·laboració de pastors locals i estudio-
sos de la transhumància i els camins ramaders, 
Distància aproximada: 4 quilòmetres,
dificultat fàcil. Inscripció prèvia al 93 818 69 28 
i molidelfoix@smmonjos.cat
A les 11 h, punt de trobada: aparcament del 
cementiri, Cal portar calçat adequat per caminar
Acte inclòs en la Fira de la Transhumància

FestA Amb rumbes
A les 21 h, a la sala Alguer 
Actuació de tots els grups de l’Associació Casa 
de Andalucía, Actuació d’Antonio Pacheco

bAll de sAló 
A les 23 h, a la societat la margaridoia
Amb el duet D’Ambient

DIUMENGE 20

xii CAminAdA memOriAl 
Alexis rubió piñOl
A les 9 h, sortida des de davant de la sala
Acte inclòs a la Festa Major de Cal Rubió

             v FirA de lA 
             trAnshumànCiA
De les 9.30 a les 14 h, davant del punt d’infor-
mació turística del mercat
Mercat de degustació de vins, caves, formatges 
i embotits. Mercat d’artesania i brocanters, 
mostra d’ovelles de pastors locals. Activitats 
infantils relacionades amb el món pastorívol.
A les 11.30 h, II Transhufest
Amb la participació  dels grups de Pastoretes 
petites, mitjanes i grans dels Monjos
A les 14 h, paella popular a la Masia Mas Catarro. 
Venda de tiquets a partir de l’1 d’octubre a la 
parafarmàcia Ràfols (10€ adults/7€ infants)
Acte inclòs en la Fira de la Transhumància

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

visitA guiAdA Al CAstell de penyAFOrt
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39 i 
turisme@smmonjos.cat

bAll de tArdA
A les 19 h, al Casal de la gent gran dels monjos 
Amb Antonio Matarín

DIMARTS 22

exCursió A l’Alt empOrdà
sortida a les 7.30 h, des de l’aparcament del mercat
Organitza Casal de la Gent Gran

DIMECRES 23 

exCursió A l’Alt empOrdà
Visita a Sant Llorenç de la Muga i dinar a la Jonquera
Cal inscripció prèvia als telèfons 977 670752 
(Palmira) o 692 973 041 (Isabel)
sortida a les 8 h de la parada de bus de la ràpita
Organitza Casal de la Gent Gran de la Ràpita
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DIJOUS 24
tertúliA literàriA sObre el llibre 
“el COr és un CAçAdOr sOlitAri”
de Carson McCullers
A les 19 h, a la biblioteca

DIVENDRES 25

           lAbOrAtOri de leCturA: 
           l’ArmAri de l’OliviA
A les 17.30 h, a la biblioteca
Inscripció prèvia al 93 818 67 05
Per a infants d’entre 5 i 10 anys, 
acompanyats d’un familiar

DISSABTE 26

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

DIUMENGE 27

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

inAugurACió de l’espAi FAmiliAr 
del CiArgA
A les 12 h, al CiArgA

Cine-Fòrum
A les 17.30 h, al Casal de la gent gran de la ràpita 

bAll de tArdA
A les 19h, al Casal de la gent gran dels monjos 
Amb Melody

DILLUNS 28
Club de leCturA jOve Amb “rOmeu i 
julietA”, de WilliAm shAkespeAre
A les 16.30 h, a la biblioteca

DIMECRES 30
            prepArem lA bOssA 
            de hAllOWeen
A partir de les 17 h, a l’Antistiana
Activitat gratuïta adreçada a infants a partir de 
1r de Primària fins a joves de 4rt d’ESO
Cal inscripció prèvia al correu 
infancia@smmonjos.cat o al telèfon 93 8983757
Inscripcions obertes fins el dia 29 d’octubre
Organitza: Servei d’Infància i Joventut 

           tAller: deCOrem CArbAsses 
           per A lA tArdOr
A càrrec de Creativa
A les 17.30  h, a la biblioteca
Inscripció prèvia al 93 818 67 05
Per a infants d’entre 6 i 12 anys

DIJOUS 31
terrOr pArty 
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO

tertúliA literàriA
A les 19 h, a la biblioteca

FestA de lA CAstAnyAdA
A les 19 h, berenar de la castanyada
Al Casal de la Gent Gran de la Ràpita

CAstAnyAdA
A les 20 h, a la sala Alguer
Sopar i ball amb música en directe
Organitza: Casa de Andalucía

v CAstAnyAdA pOpulAr
A les 21.30 h, a la pista poliesportiva
Sopar, sorpreses, Dj, servei de bar, concurs de 
panellets i de disfresses terrorífiques
Venda de tiquets: del 14 al 25 d’octubre a la 
Parafarmàcia Ràfols
Organitza: Ball de Diables Espantus dels Monjos
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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

CAmí rAmAder 
de mArinA 
De la Cerdanya al Penedès
Del 14 al 19 d’octubre, a la biblioteca
De dilluns a dijous de 15 a 20 h i di-
vendres i dissabtes de 10 a 13.30 h

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.

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

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 9h 
a 14h 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 h a 17 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 h 
a 14 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 h 
a 14h 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

CURSOS I 
ACTIVITATS
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OCupACió i 
emprenedOriA
Club de la feina
A la Biblioteca
Dimarts i divendres de 10 a 13 h 
exposició mensual: 
Transformació digital
sector del mes: Benestar i imatge 
personal
Cursos i Tallers del Servei Local 
d’Ocupació: 
Comunicació, 
Del 30 de setembre al 2 d’octubre

Alfabetització informàtica per a la 
recerca de feina, 
Del 2 al 17 d’octubre

Com donar-me d’alta a Feina Activa? 
21 d’octubre

Com donar-me d’alta a les etts? 
24 d’octubre

Quines són les apps de recerca de 
feina? 
28 d’octubre

projecte Apodera’t: coaching grupal 
(2a part)
 Del 28 d’octubre al 8 de novembre

Twitter: utilitza’l per a la recerca 
de feina
30 d’octubre

Facebook: crea el teru perfil profes-
sional31 d’octubre

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 
persones 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

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

Musicoteràpia
D’octubre fins a maig
Casal de la gent gran dels Monjos
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Casal de la gent gran de la Ràpita
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Inscripcions a l’Ajuntament 
o al 93 898 02 11
Places limitades
Gratuiït

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
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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€, 

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€

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
Inici de curs: 3 d’octubre
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 
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

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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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 
i 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

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 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
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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 
19h (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)

Balls Moderns (Zumba, Hip Hop,,,,) 
A l’institut El Foix
Dilluns i dimecres de 16,30 h a 17,30 
h, (infantil i cadet)

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
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turisme

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

La Quadra
Espai dels Balls Populars i les 
Festes Majors de Santa Margarida 
i els Monjos
Visites els dimarts i els dijous, de 
les 16.30 a les 19 h

Centre d’Informació del Parc 
del Foix 
Castell de Penyafort
Obert els dissabtes, diumenges i 
festius de 10 a 14 h, Tel. 93 818 61 28

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 

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

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 

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
Cada diumenge a les 11 h i a les 12 
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 

13
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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
Av, Penedès-llar d’infants (La Ràpita)
Dimarts, de 10 a 12 h

Cementiri muniCipAl
Camí de Santa Margarida s/n,
Divendres, dissabtes, diumenges i festius 
de 10 a 18 h.
HORARI ESPECIAL TOTS SANTS
Del 28 d’octubre al 3 de novembre, el cemen-
tiri obrirà de 10 a les 18 h.
El servei d’assistència funcionarà el 30 d’oc-
tubre de les 10 a les 15 h; el 31 d’octubre i 1 de 
novembre, de les 10 a les 15 h i de les 16 a les 18 
h, i el 2 de novembre, de les 10 a les 15 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
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


