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DISSABTE 2
BAll de sAló
Amb el duet Amor
A les 23 h, a la societat la Margaridoia

DIUMENGE 3
sortidA A lA Font FredA i el seu 
entorn (GelidA)
sortida a les 8 h, de la plaça de les Vinyes
Gratuïta i oberta a tothom
Més informació al 93 898 b10 68 o a 
http://caminades.info
Organitza: Grup Anem a Caminar

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

MenGes de GuerrA 
A les 11.30 h, al refugi del serral
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

BAll de tArdA
A les 18.30 h, al casal de la Gent Gran dels 
Monjos 
Amenitzat per David

DILLUNS 4
            HorA 
            del conte
María R. Sandía presenta 
“L’ai al cor el país qui sap lo”
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir de 3 anys

DIMARTS 5
XerrAdA-tAller
“Com aprofitar les plantes i fruits de tardor”
Gratuït
A les 18 h, al Molí del Foix

DIMECRES 6
esPAi de deBAt educAtiu
A les 18.30 h, a la Masia Mas catarro
El tema de treball és el respecte
Obert a pares, mares, mestres i agents que 
treballen amb infants i adolescents

DIVENDRES 8
recePció de lA iii VueltA solidAriA Por 
lAs enFerMedAdes MinoritAriAs
A les 14.15 h, a l’Ajuntament

KArAoKe i PicA PicA
A les 17 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir 
de 1r ESO

DISSABTE 9
lliurAMent dels PreMis literAris 
JoAn MAñé i GuillAuMes
A les 18 h, a l’església de sant domènec
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

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

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2019
del 4 al 15 de novembre exposició de les 
propostes seleccionades i votacions.

ANADA a Montserrat 
dies 22, 23 i 24 de novembre. 

diumenge 24, la Parròquia organitza 
autocars.
Més informació sobre horaris i punt de 
sortida a la parròquia.
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DIUMENGE 10
eleccions GenerAls
de les 9 a les 20 h, als col·legis electorals

concurs de PodA de lA ràPitA PAulino 
sAntó BAtlle
A les 9.30, a les vinyes del costat del camp de 
futbol
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

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

GiMcAnA de trActors inFAntil
A les 10.45 h, al costat del camp de futbol
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

GiMcAnA de trActors 
A les 11.15, al costat del camp de futbol
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

VisitA GuiAdA Al cAstell de PenyAFort
A les 11 h i a les 12 h
Amb motiu de les Jornades Europees del patri-
moni, la visita serà gratuïta
Inscripció prèvia al 669 28 75 39 i 
turisme@smmonjos.cat

MissA soleMne
A les 12 h, a l’església de sant domènec
Amb l’acompanyament de la coral l’Amistat de 
la Ràpita
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

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

cine-FòruM
A les 17.30 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 
Amenitzat per Melody

DIMARTS 12
inscriPcions Per A l’eXcursió del 
cAsAl de lA Gent GrAn dels MonJos
de les 16 a les 18 h, al casal de la Gent Gran 
dels Monjos
Excursió sorpresa el dia 19 de novembre

             tAller 
             de tArdor
Bolet i fulles al forn, a càrrec de Creativa
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 6 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

reunió de constitució de PArelles 
linGüístiques
A les 18.30 h, a la masia Mas catarro

XerrAdA VitiVinícolA
A les 20.30 h, a l’espai Antistiana
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

DIMECRES 13
             tAller FestA 
             del Most
A les 17 h, a l’Antistiana
Activitat gratuïta i adreçada a infants a partir 
de 1r de primària fins a joves de 4rt ESO
Cal inscripció prèvia al correu electrònic 
infancia@smmonjos.cat o al 93 898 37 57
Inscripcions obertes fins el 12 de novembre
Organitza: Servei d’Infància i Joventut

inscriPcions Per A l’eXcursió del 
cAsAl de lA Gent GrAn dels MonJos
de les 16 a les 18 h, al casal de la Gent Gran 
dels Monjos
Excursió sorpresa el dia 19 de novembre



nit de MuntAnyisMe
A les 20.30 h, al ccrr sala del centenari
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

DIJOUS 14
construïM unA cAdirA Per Al MòBil
A les 17 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir 
de 1r ESO

            cluB de lecturA 
            inFAntil
“No llegiré aquest llibre”, de Jaume Copons i 
Òscar Julve
A les 17 h, al Biblio@ccés

DIVENDRES 15
            HorA 
            del conte
Sandra Rossi presenta “Contes que fan plorar 
de riure”
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 3 anys

Most FestiVAl
Visita al Molí del Foix
A les 18.30 h
Projecció del documental “Tallant el cel, els ocells 
rapinyaires del Foix”, d’Estudi Divulgació Natura
A les 19 h, al Molí del Foix
En acabar la projecció, degustació de vins del 
municipi i formatges per als assistents
Activitat gratuïta
Actes inclosos dins del Most Festival

soPAr dels nAscuts/es el 1954
A les 21 h, a la societat la Margaridoia
Reserves fins el dia 11 de novembre 
al telèfon 646 41 67 56
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PreGó d’oBerturA de lA 46A edició de 
lA FestA del Most
A les 22 h, al centre cultural recreatiu rapitenc
A continuació,  tradicional premsada de raïm 
amb l’obtenció del most
En acabar, inauguració de la 45a Mostra de Vins 
DO Penedès i Cava
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

FestA dels 80’s
Amb els dj’s Garfish Masters
A les 23 h, a la societat la Margaridoia
Acte obert a tothom. 
Preus populars

DISSABTE 16
esMorzAr PoPulAr
A les 10.30 h, a l’avinguda Penedès
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

31è correMost, cercAVilA de VeHicles 
sense Motor
A les 11 h, davant del ccrr
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

Most Als MuniciPis
Visita al Molí del Foix
A les 11.30 h
Projecció del film 
“Cépages rares, un patrimoine suisse ”
A les 12 h, al Molí del Foix
En acabar la projecció, degustació de vins del 
municipi i formatges per als assistents
Activitat gratuïta
Actes inclosos dins del Most Festival

sessió de tAst
A les 12 h, a l’espai municipal Antistiana
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

9è correcellers
A les 19.30 h, davant del ccrr
Venda de tiquets a les 18.30 h. Venda anticipada 
dimarts 12 i dimecres 13 de les 10 a les 12 h. 
Preu 12€
Places limitades a 200 persones
El tiquet del Correcellers inclou un descompte 
d’1€ per un plat de la sardinada
Amb l’acompanyament del grup Catxibanda
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita
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sArdinAdA PoPulAr
A les 20h, a la plaça ramon cabré
Preu del tiquet: 2€
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

nit de BAll i coPlA
A les 20.45 h, a la sala Alguer
Organitza: Casa de Andalucía de l’Alt Penedès

ActuAció MusicAl
A les 23 h, a la sala d’actes del ccrr
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

BAll de sAló 
A les 23 h, a la societat la Margaridoia
Amb el duet Melody

DIUMENGE 17
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

39è concurs de tAstAVins 
de lA ràPitA
A les 12 h, a la sala d’actes del ccrr
Inscripcions a partir de les 11.30 h. Preu: 10€
Simultàniament, Vermut electrònic rapitenc
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

esPectAcle
A les 19 h, a la sala d’actes del ccrr
En acabar, degustació de rom cremat i pastes
Tot seguit, a l’avinguda Penedès, encesa de la 
traca de final de festa
Acte inclòs en la Festa del Most de la Ràpita

BAll de tArdA
A les 18.30 h, al casal de la Gent Gran dels Monjos 
Amb Antonio Matarín

DILLUNS 18
reunió inForMAtiVA d’AlcoHòlics 
AnòniMs
A les 19 h, al local del carrer sant Josep, 1 
(al costat de serveis socials)
Obert a tothom

DIMARTS 19
eXcursió del cAsAl de lA Gent GrAn 
dels MonJos
A les 8 h, des del pàrquing del mercat

DIMECRES 20 
cAMinAdA ‘A cent cAP Als cent’
Passejada a Badia del Vallès
sortida a les 8 h, des de la parada de bus de la 
ràpita i a les 8.10 h, des del mercat dels Monjos
Inscripció prèvia a l’Ajuntament

eXcursió A AnGlesolA
Visita a Railhome, maquetes món ferroviari  
i dinar a Anglesola.
sortida a les 8 h, des de la parada de bus de la ràpita
Cal inscripció previa a tel. Palmira 977 670 752 o 
Isabel 692 973 041
             
tAller d’Adults: Gestió de l’estrès 
de 17h a 20h, a la Biblioteca
Cal inscripció al 93 818 67 05 

DIJOUS 21
            cluB de 
            lecturA inFAntil
“Per un plat de macarrons”, de Mercè Canela i 
Garayoa
A les 17 h, a la biblioteca

            HorA 
            del conte
Xavi Demelo i Marcelo Arnal presenten
 “Contes de bona nit per a nenes rebels”
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 5 anys
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DIVENDRES 22
AnAdA A MontserrAt
dies 22, 23 i 24 de novembre.
el dia 24 La parròquia organitza autocars 
per anar a Montserrat. Més informació sobre 
horaris i punt de sortida a la parròquia 

el GrAn recAPte
Recollida d’aliments als supermercats: 
Caprabo, Bon Àrea, Súper Mas Catarro, Lidl, 
Aldi i Esclat
durant tot el dia, en horari comercial

tAller-esPectAcle
“L’ombra dels plàstics”, a càrrec de Gecko 
Conbotas
A les 17.30 h, al Molí del Foix
A partir dels 7 anys. Inscripció prèvia a 
molidelfoix@smmonjos.cat o al 93 818 69 28

           BiBliolAB
Fes el teu Artbot
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés
A les 17.30 h, a la biblioteca
A partir dels 6 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

FestA d’AniVersAri de lA MArGAridoiA
A les 20 h, a la societat la Margaridoia 
Cant coral a càrrec del coro la Margaridoia
A continuació, projecció del documental 
“Ateneus, llavor de llibertat”
Acte obert a tothom
Entrada gratuïta

DISSABTE 23
el GrAn recAPte
Recollida d’aliments als supermercats: 
Caprabo, Bon Àrea, Súper Mas Catarro, Lidl, 
Aldi i Esclat
durant tot el dia, en horari comercial
Hi col·labora Som Solidaris

15è troFeu de PAtinAtGe Artístic
de les 9 a les 20 h, al pavelló poliesportiu

XerrAdA Puer-i-culturA 
A l’Alt Penedès
“Desenvolupament infantil (allò que és normal 
tot i que no ho sembli)”. 
Adreçat a famílies amb fills fins als 12 anys.
A les 10 h, a la biblioteca

el ccrr AMB lA MArAtó de tV3
A la plaça del Most de la ràpita
de les 11 a 13 h, tirada popular de bitlles 
catalanes 
Organitza: Club de bitlles catalanes de la Ràpita i de 
de les 11.30 a 14.30 h, Vermut rock
Organitza: Ball Diables Ràpita.
Tota la recaptació serà per a la Marató

FestA d’AniVersAri de lA MArGAridoiA
Sopar-ball d’aniversari amb el duet Pentagrama
A les 21.30 h, a la societat la Margaridoia
Venda de tiquets els dies 18, 19 i 20 de novem-
bre, de 16 a 18 h, a la secretaria de la societat

DIUMENGE 24
setMAnA euroPeA de lA PreVenció de 
residus
“Adéu plàstics d’un sol ús”
de 9h a 14h, al mercat setmanal
Punt d’informació sobre reciclatge i prevenció 
de residus de plàstic.
Obsequi de bosses de malla per a la compra a 
granel de fruita i verdura i bescanvi d’ampolles 
de plàstic d’aigua buides per ampolles de vidre 
reutilitzables.

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

cine-FòruM
A les 17.30 h, al casal de la Gent Gran de la 
ràpita 
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FestA d’AniVersAri de lA MArGAridoiA
A les 18.30 h
Representació teatral de l’obra “El cicle de la 
vida”, a càrrec del grup L’Escorça de Sant Joan 
de Mediona
Acte inclòs dins la Roda de Teatre de l’Alt Penedès
Entrada gratuïta
Col·labora l’Ajuntament

BAll de tArdA
A les 18.30 h, al casal de la Gent Gran dels Monjos 
Amb Toni Moreno

DILLUNS 25
Juntes Per lA iGuAltAt
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir 
de 1r ESO

cluB de lecturA JoVe
“Quina tocada de nassos”, de Ruth Tormo
A les 16.30 h, a la biblioteca

tAller d’Adults: decorAció de nAdAl
A càrrec de Floristeria Ruth
A les 17.30 h, a la biblioteca
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

concentrAció ciutAdAnA contrA lA 
ViolènciA Vers les dones
A les 18.30 h, davant de l’Ajuntament
Lectura del manifest i acte simbòlic
“Pringat” contra la violència masclista
Dins la campanya del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers les dones

DIMARTS 26
XerrAdA
“Federalisme: present i futur” 
A les 19 h, a la actes de la Biblioteca 
Organitza: Grup local Federalistes d’Esquerres

DIMECRES 27
           cAlendAri 
           d’AdVent
A les 17 h, a l’Antistiana
Activitat gratuïta i adreçada a infants a partir 
de 1r de primària fins a joves de 4rt ESO
Cal inscripció prèvia al correu electrònic 
infancia@smmonjos.cat o al 93 898 37 57
Inscripcions obertes fins el 26 de novembre
Organitza: Servei d’Infància i Joventut

DIJOUS 28
           encesA dels lluMs de nAdAl 
           i ArriBAdA del tió
A les 17 h, davant de l’Ajuntament i plaça Pau casals
En cas de pluja es farà divendres, 29 de novembre

tertúliA literàriA
Es parlarà sobre el llibre “Dos taüts negres i dos de 
blancs”, amb la presència de l’escriptor Pep Coll
A les 19 h, a la biblioteca
Acte obert a tothom

DISSABTE 30 
JornAdA de PlAntAció FAMiliAr
sortida de davant la biblioteca dels Monjos a 
les 10 h i a les 10.30 h de davant del CCRR fins 
al pàrquing d’ondunova
Es faran activitats familiars de natura durant el matí

HorA del conte Per A nAdons
Mon Mas presenta “En Cuc i la Cuca”
A les 12 h, a la biblioteca
A partir dels 0 anys
Inscripció prèvia al 93 818 67 05

cicle rius AMB VidA
de les 16.30 a les 18 h, lloc de trobada, Molí del Foix
Jornada de seguiment i neteja de caixes niu 
d’ocells insectívors a la riba del riu Foix

FestA d’AniVersAri de lA MArGAridoiA
Ball amb el duet Liberty
A les 23 h, a la societat la Margaridoia
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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

eXPosicions A lA 
GAleriA PAlMAdotze
Eva Miquel presenta “Mutismes” 
i Nazif Topçuoglu presenta “Sha-
dows of young girls”
Fins el 30 de novembre
Masia Mas Pujó

cAtAlunyA 
il·lustrAdA
A la biblioteca, del 18 al 30 de 
novembre
De dilluns a divendres, de 15 a 20 h
Dimecres i dissabtes, de 10 a 13.30 h

rAcó de l’ArtistA: 
Monedes
A càrrec de Mari Pérez
A la biblioteca durant tot el mes de 
novembre
De dilluns a divendres, de 15 a 20 h
Dimecres 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 h 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
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
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
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ trimestre

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

treball en equip. 
Del 4 al 7 de novembre

Gmail i com gestionar el teu correu. 
11 de novembre

com superar una entrevista de 
selecció per competències. 
Del 13 al 18 de novembre

com participar en dinàmiques 
grupals de selecció. 
Del 20 al 21 de novembre

ús de l’smartphone en la recerca de 
feina. 25 de novembre

Visualthinking: què volem? d’on 
partim? Del 27 al 28 de novembre

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

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

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
smmonjos@socialistes.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
De dilluns a divendres 
de 10 a 13.30 h i de 15 a 20 h
Dimecres i dissabtes de 9 a 14 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
Fins el 3 de novembre, el cementiri obrirà de 
10 a les 18 h
El servei d’assistència funcionarà l’1 de no-
vembre, 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


