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DILLUNS 1
LA tArdor ArribA AL tAngrAm
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO

DIVENDRES 5

ActuAció de PLAybAck
A les 17 h, al casal de la gent gran dels monjos 
A càrrec del Show Terrassa centre. 

bibLioLAb. PosA’t Les PiLes 
A les 18 h, a la biblioteca
A càrrec d’EscueLab. Tallers d’experimentació 
i investigació dins el programa de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals 
Cal inscripció al 93 818 67 05. Places limitades
A partir de 6 anys. Acompanyats d’un adult

DISSABTE 6

bALL de sALó 
A les 23 h, a la societat La margaridoia
Amb el duet Pentagrama

DIUMENGE 7

cAminAdA A ViLAnoVA
sortida a les 05.30 h, de davant del ccrr
Sortida d’anada i tornada
En acabar arròs per a tots els participants i 
familiars
Organitza: Grup Excursionista de la Ràpita

eL Puig de Les AguLLes (Pontons)
sortida a les 08 h de la plaça de les Vinyes.
Sortida gratuïta i oberta a tothom.
Per a més informació tel. 93 898 10 68 
o www.caminades.info
Organitza: Grup Anem a Caminar

FestA mAjor de cAL rubió
A les 9.30 h, sortida des de la sala, de la Bici-
cletada popular a la Font de Cal Morgades 

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. 
Preu: 10 euros
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon: 
669 28 75 39

cineFòrum
A les 18 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 David 

DIMARTS 9

tALLer de mAnuALitAts Amb mAteriAL 
recicLAt
A les 17.30 h, a la biblioteca
A càrrec del Molí del Foix

DIMECRES 10

creA eL teu ProPi AtrAPAsomnis
de 17 h a 19 h, a l’espai Antistiana de la ràpita
Per a infants a partir de 1r de primària i joves a 
partir de 1r d’ESO
Cal inscripció prèvia al web de l’ajuntament, al 
biblio@ccés o a la Ludoteca La Baldufa.
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DIJOUS 11

FestA mAjor de cAL rubió
A les 20 h, traca d’inici de festa 
A les 22 h, castells de focs d’artifici, des de la 
pista poliesportiva de cal rubió
A les 22.30 h, pregó, a la sala
en acabar, havaneres i rom cremat a la mitja part

DIVENDRES 12

jornAdes euroPees deL 
PAtrimoni 2018
de 10 h a 14 h portes obertes al ciArgA

FestA mAjor de cAL rubió
A les 11 h, a la sala, missa solemne i cant dels 
Goigs de la Mare de Déu del Pilar, a càrrec de la 
coral Amics de Penyafel
A continuació, a la Pista de cal rubió, exhibició 
folklòrica 
A les 19 h, concert amb el grup Loren
A les 23 h, ball de nit amb el grup Loren.

DISSABTE 13

jornAdes euroPees deL 
PAtrimoni 2018
de 10 h a 14 h portes obertes al ciArgA 
A les 12 h, Xerrada: La Guerra Civil a Santa 
Margarida i els Monjos, com la presència de 
l’aeròdrom transformarà el municipi.

FestA mAjor de cAL rubió
A les 10.30 h, xocolatada popular i activitats 
infantils
A les 11.30 h, a la sala, actuació animació infan-
til amb Jaume Barri
A les 18.30 h, pels carrers del Poble, Petit 
RubióFoc
A les 22 h, al carrer de la sala, RubióFoc
A les 23 h, a la sala, concert jove amb el grup 
Gina & The Tònics
A continuació, festa jove amb PD’s Partysano

jornAdes euroPees deL 
PAtrimoni 2018
A les 11 h i a les 12 h, visita guiada al castell de 
Penyafort
Inscripció prèvia al 669 28 75 39 

Ball de saló 
A les 23 h, a la societat La margaridoia
Amb el duet Cabana

DIUMENGE 14

jornAdes euroPees deL 
PAtrimoni 2018
de 10 h a 14 h portes obertes al ciArgA 
A les 12 h, Xerrada: La Guerra Civil a Santa 
Margarida i els Monjos, com la presència de 
l’aeròdrom transformarà el municipi.
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jornAdes euroPees deL 
PAtrimoni 2018
A les 11 h i a les 12 h, visita guiada al castell de 
Penyafort
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 euros
Imprescindible inscripció prèvia al 669 28 75 39

FestA mAjor de cAL rubió
A les 12.30 h, al cafè, concert vermut
A les 19 h, a la sala, Teatre
en acabar, tracta de fi de festa

bALL de tArdA
A les 19 h, al casal de la gent gran dels monjos 
Amb Melody 

DIMARTS 16
tALLer de triA i netejA de LLAVors
A les 17.30 h. Punt de trobada a l’alzina de la 
cantonada de la rambla Penyafel amb av. de 
mas catarro).
A càrrec d’Isi Torres
Taller gratuït. Es recomana portar pots petits 
de vidre amb tapa.
Organitza: Molí del Foix

DIMECRES 17

LA cAstAnyAdA ArribA AL tAngrAm
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO

ensucrem LA tArdor
de 17 h a 18.30 h, a l’espai Antistiana de la 
ràpita
Elaboració de panellets i castanyada
Per a infants de 3 a 6 anys
Cal inscripció prèvia de l’11 al 16 d’octubre, 
al web de l’ajuntament, al biblio@ccés o a la 
Ludoteca La Baldufa.

DIJOUS 18

bibLioLAb. emPremtes increïbLes 
A les 18 h, al biblio@ccés de la ràpita
A càrrec d’EscueLab. Tallers d’experimentació 
i investigació dins el programa de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals 
Cal inscripció al 93 818 67 05. Places limitades
A partir de 6 anys. Acompanyats d’un adult

DIVENDRES 19

Viu eL PArc 2018
de 17 h a 20 h, a la biblioteca.
Exposició: Els ambients naturals del Foix 
de 17 h a 20 h, al molí del Foix.
Exposició: Camí ramader de Marina. De la Cer-
danya al Penedès.
A les 18 h, a la biblioteca
Activitat infantil: Conte dibuixat, i presentació 
de la nova mascota del Parc del Foix
A càrrec d’en Subi i l’Anna.
A les 18.30 h, al molí del Foix
Presentació del llibre “El riu de Foix. El patri-
moni natural i cultural del riu a l’entorn del 
Parc del Foix”, de Joan Rovira, editat pel Centre 
de Documentació del Parc del Foix.
A les 20 h, a les caves markel 
Concert de músiques del món, amb el grup Zing 
(en cas de pluja es farà al Molí del Foix).
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DISSABTE 20

Viu eL PArc 2018
A les 9 h, Caminada popular pel riu Foix. 
sortida de davant la parada de bus de la plaça 
de l’església, als monjos
Sortida de camp vinculada al llibre “El riu de 
Foix”, de Joan Rovira.
Distància aprox.: 7,5 km. Dificultat baixa. Cal 
portar calçat adient per caminar, aigua, gorra i 
esmorzar.
Informació i reserves: tel. 938186 928, 
molidelfoix@smmonjos.cat

XXViii cros escoLAr, XVii cursA 10 km i 
Vi cursA 5 km
sortida a les 9.30 h del camp municipal 
d’esports

bubbLe FutboL
A les 16 h, al camp de futbol municipal
Inscripcions al Tangram, de l’1 al 17 d’octubre
Adreçat a joves a partir de 1r d’ESO.

nit FLAmencA
A les 21.15 h, a la sala Alguer
Organitza. Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès

bALL de sALó 
A les 23 h, a la societat La margaridoia
Amb el duet Rubens

DIUMENGE 21

iV FirA de LA trAnshumànciA
A les 9 h, Caminada per camins ramaders del 
Parc del Foix 
sortida de davant del Punt d’informació 
turística del mercat
Aprox. 7 km. Dificultat baixa.
Cal portar calçat adient, aigua, gorra i esmorzar. 
Info. i reserves: 938 186 928 o 
molidelfoix@smmonjos.cat
de 10 h a 14 h, davant del Punt d’informació 
turística del mercat
Mercat de vins, caves, embotits, formatges i 
mercat d’artesania i brocanters.
Activitats infantils, manualitats, exposició 
d’ovelles dels pastors locals i a càrrec de 
Shamrock Vagabons 
Alguns restaurants del municipi oferiran menús 
de pastor durant el cap de setmana. 

FestA  mAjor  de  cAL  rubió  
A  les  9  h,  des  de  la  sala,  sortida  de  la  XI  
Caminada  popular  de  Cal  Rubió.  Memorial  
Alexis  Rubió.  Es  prega  màxima  puntualitat.  
Més  informació  a caminades.info

trAnshuFest
A les 11 h, sortida de la plaça de Pau casals
Trobada i cercavila de Balls de Pastorets 
Recorregut per l’avinguda Catalunya i ballada 
final al recinte de la Fira de la Transhumància
A les 14.30 h, dinar popular a la casa de cultu-
ra mas catarro. 
Venda de tiquets a la parafarmacia Ràfols o al 
restaurant El Refugi de la Margaridoia. Adults 
7€, infants 5 €.
A les 16.30 h, a la casa de cultura mas catarro
Concert de Shamrock Vagabonds i selecció 
musical.
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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

joc de tAuLA
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 Antonio Matarín 

DIMARTS 23

eXcursió A PineLL de brAi
sortida a les 08 h, de l’aparcament del mercat
Inscripcions el 16 i 17 d’octubre, de 16 h a 18 h, al 
Casal de la Gent Gran dels Monjos
Organitza: Casal de la Gent Gran dels Monjos

DIMECRES 24

eXcursió AL montseny guiLLeries
Cal inscripció prèvia a Isabel 692973041
Organitza: Casal de la Gent Gran de la Ràpita

musicoteràPiA
A les 10 h, al casal de la gent gran de la ràpita

DIJOUS 25

gots de FruitA
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO
Inscripcions: enviant whatsapp al 629174007 o 
missatge a Insta @tangram_jove

Què Fer com A PAres i mAres dAVAnt 
L’AssetjAment escoLAr?
A les 18 h, a l’escola dr. samaranch
Obert a tothom

tertúLiA LiteràriA
A les 19 h, a la biblioteca
Amb el llibre “Color de llet”, de Nell Leyshon

DIVENDRES 26

eLs nostres ceLs
A les 17 h, a l’espai Antistiana de la ràpita
Projecció i observació d’estels amb telescopi i 
tallers.
Obert a tothom. No cal inscripció prèvia 

DISSABTE 27

jornAdA de PLAntAció FAmiLiAr
A les 11 h, al carrer del Pla de l’estació 
Amb tallers familiars de medi ambient.
Col·labora: Tamarix Jardiners i Molí del Foix

túneL deL terror Amb FAmíLies
de 19 h a 21 h, al tangram
Preu: 1 € per persona
Organitza: Esplai El Vesper

bALL de sALó 
A les 23 h, a la societat La margaridoia
Amb Jordi Raurich
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DIUMENGE 28

bALL de tArdA
A les 19 h, al casal de la gent gran dels monjos 
Amb Antoni

DIMARTS 30

terror PArty
A les 16 h, al tangram
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de 
1r d’ESO

donAció de sAng
de 17 h a 21 h, al consultori mèdic dels monjos
Organitza: Banc de Sang i Teixits

cLub de LecturA joVe
A les 18 h, a la biblioteca

DIMECRES 31
FestA de LA cAstAnyAdA
A les 21 h, al casal de la gent gran de la ràpita
Sopar ball amb Antoni
Informació i inscripcions a Isabel: 692973041.

FestA de LA cAstAnyAdA
A les 21.30 h, a la societat La margaridoia
Sopar ball amb el duet Pentagrama
Venda de tiquets els dies 24, 25 i 26 d’octubre,  
de 18 h a 20 h, a la secretaria de la societat.

FestA de LA cAstAnyAdA
A les 21.30 h, a la sala Alguer
Amb sopar i ball.
Organitza. Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès

cAstAnyAdA PoPuLAr 
A les 21:30 h a la Pista esportiva
Sopar amb patates d’Olot, pollastre rostit amb 
guarnició, postres, beguda, cafè i gotes.
+ Sorpreses +Dj + Servei de bar
Preu adult: 15€. Preu infantil: 10€
Venda de tiquets: del 15 al 26 d’octubre de 16 a 
19 h al Tangram
Organitza: Ball de diables dels Monjos Spantus
Col·labora: Servei de Joventut, Tangram
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exposicions

cAmí rAmAder de 
mArinA. de LA cer-
dAnyA AL Penedès 
Exposició inclosa en el programa 
Viu el Parc i la Fira de la Transhu-
mància 
Divendres 19 d’octubre, de 17 h a 
20 h, al Molí del Foix

eLs Ambients 
nAturALs deL FoiX  
Exposició inclosa en el programa 
Viu el Parc i la Fira de la Transhu-
mància
Divendres 19 d’octubre, de 17 h a 
20 h, a la biblioteca.

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

PALmAdotze
Alfonso Borragan  
- No man’s land - Fotografia
Claudia Terstappen 
- Early forms - Escultura
Fins al al 30 de novembre 
De dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 19 h
Dissabtes: 10 a 14 h
Festius amb cita prèvia
Tel. 93 818 0618 
info@palmadotze.com

rAcó de L’ArtistA: 
Etiquetes de cervesa
Mostra a càrrec 
de Jordi Salguero
A la Biblioteca, durant tot el mes 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
Els dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h

comerÇ
Campanya comercial: Compra a 
prop i descobreix el teu entorn 
Des del 18 d’octubre i fins al 18 de 
novembre, als comerços i establi-
ments adherits de Santa Margarida 
i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la 
Gornal.

ensenyAment
Curs accés a cicles formatius de 
grau mitjà i superior
Inscripcions, assessoraments i ori-
entacions, els dimarts de 10 h a 13 h, 
a la casa de cultura Mas Catarro.
Tel. 93 8186684

Curs de competències bàsiques
Nivells 1 i 2 - Càlcul, comprensió 
lectora, expressió escrita, ortogra-
fia, geografia, etc.
Inscripcions, assessoraments i 
orientacions, els dimarts de 10 h 
a 13 h, a la casa de cultura Mas 
Catarro.
Tel. 93 8186684

idiomes
Castellà (nivells 1 i 2)
Català (nivells bàsic, A, B i C)
Anglès bàsic (parlat i escrit nivell 
bàsic)
Alemany (iniciació)
A la casa de cultura Mas Catarro. 

inFànciA
Casa dels Passos Petits
Als Monjos: dilluns i divendres, 
de 10.30 a 12.30 h
C/ Anselm Clavé, 9-11 - 
Tel. 93 898 37 57
A la Ràpita: dimarts, de 10.30 a 12 h
A la Llar d’Infants Xiroi 

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

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

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

mAnuALitAts
Dibuix i pintura
Dimarts de 15.30 h a 17.30 h    
Preu: 26 euros/ trimestre
Inici el 2 d’ octubre. Curs anual
Inscripcions a l’Ajuntament  de 9 h a 14 
h i a l’octubre a Dona al Dia
Prioritat empadronades municipi.

Multitallers
Els dimecres de 15 h a 17 h.
Curs anual.
Els divendres de 15.30 h a 17.30 h 
(Inici el 5 d’octubre) Curs anual.
Inscripcions a l’Ajuntament de 9 h a 14 
h i a l’octubre a Dona al Dia
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ trimestre

Manualitats amb punt
Els dijous 17 h a 19h.
Preu: 26 euros/ trimestre
Curs anual
Inscripcions a l’Ajuntament  de 9 h a 14 
h i a l’octubre a Dona al Dia
Prioritat empadronades municipi

Puntes de coixí
Cada dimecres de 4 a 7 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: Tècniques de 
reclutament en la recerca de feina
sector del mes: Salut i atenció a 
les persones

Cursos i Tallers del Servei Local 
d’Ocupació: 
Projecte Apodera’t: coaching 
grupal ( 2a edició)
De l’1 al 18 d’octubre

com fer el teu currículum per 
competències i creatiu
De l’1 al 4 d’octubre

Per on circulen les ofertes? 
Portals i Apps
Del 8 al 17 d’octubre

Alfabetització informàtica per la 
recerca de feina
Del 22 al 31 d’octubre

Flexibilitat-adaptació als nous 
reptes
Del 29 al 31 d’octubre

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

Servei d’assessorament a 
emprenedors
Els dilluns d’11 a 15 h a l’Espai per a 
l’emprenedoria social
Carrer Santa Margarida, núm. 14-26

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

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

sALut
Taller de defensa personal per a 
dones
Inscripcions a l’Ajuntament
1 o 2 sessions al mes, d’octubre a 
juny (total 12 sessions/curs )
Dimarts de 19 h a 20.30 h, al gim-
nàs municipal.
Prioritat empadronades municipi
Preu: 26 euros/ curs
Organitza Dona al Dia amb la col-
laboració de la Policia Local.

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

Grup d’Ajuda Mútua per a 
cuidadors/es
Dirigit a persones cuidadores de 
persones depenents. 
Reunió cada divendres al mes al 
Casal de la gent gran dels Monjos. 
Una sessió al mes conduïda per un 
psicòleg.
Inscripcions a Serveis Socials.
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cursos temPorAdA 
2018/2019

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 través del web san-
tamargaridaielsmonjos.cat 
Per si alguna persona té dificul-
tats per dur a terme la inscripció 
telemàtica, s’habilitarà un servei 
de suport i consulta que atendrà el 
públic del 17 al 21 de setembre, de 
9 h a 11 h i de 17 h a 19 h.

Gimnàstica de manteniment, 
aeròbica, steps, etc.
Gimnàs Municipal 
(C/ Berenguer, 3-5)
Dimarts i dijous, 
de 15.15 h a 16.15 h 
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 21.30 h

Gimnàstica Rítmica
Gimnàs Municipal 
(C/ Berenguer, 3-5)
Dimarts i dijous 
de 17 h a 18 h (de 4 a 8 anys)
de 18 h a 19 h (de 9 a 12 anys)

Gimnàstica Rítmica
Gimnàs Escola Sant Domènec 
Divendres
de 16.30 h a 18.30 h (per a infants 
de 4 a 12 anys)

Inscripcions  a  les  oficines
municipals  de  l’ajuntament i
a l’espai municipal Aantistiana

esportsActivitats 
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, 
24 €.
ball en línia: dimarts a les 18 h. 
Preu: Socis/es 12 € trimestre. No 
Socis/es 18 € 
ball de saló: dissabte a les 20 h. 
Preu: Socis/es 20 € al mes per 
parella. No Socis/es 25 €
sevillanes: dijous a les 20.30 h. 
Socis 22€. No socis 25 €
country: divendres a les 20 h. Preu: 
Socis/es 15 € al mes. No socis 17 € 
al mes (Nou curs. Nivell 0)

Coral Amics de Penyafel
Assaigs: 
dijous, a les 20.30 h, a la casa de 
cultura Mas Catarro
Inici de curs: 4 d’octubre
Inscripcions: 
coral.amics.penyafel@gmail.com o 
619 20 89 60

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

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

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

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

XXX Premis LiterAris 
joAn mAñé guiLLAu-
mes 2018
Organitza: Grup d’estudis Rapi-
tencs
Bases a:
www.santamargaridaielsmonjos.cat

mostrA ArtísticA 
sAnt rAimon de 
PenyAFort
Pintura, ceràmica, escultura 
i fotografia
Organitza: Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos
Bases a:
www.santamargaridaielsmonjos.cat 

concursos
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ActiVitAts 
esPortiVes diVerses
Inici: octubre. Inscripció mínima 
de 15 persones i màx. de 20
Preu: 48,5 euros trimestre
Es prioritzarà la inscripció de per-
sones empadronades al municipi

Inscripcions: a través del web san-
tamargaridaielsmonjos.cat 
Per si alguna persona té dificul-
tats per dur a terme la inscripció 
telemàtica, s’habilitarà un servei 
de suport i consulta que atendrà el 
públic del 17 al 21 de setembre, de 
9 h a 11 h i de 17 h a 19 h.

Ioga
Al gimnàs de l’escola Dr. Sama-
ranch 
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. Sama-
ranch 
Dimarts i dijous, de 18 h a 19 h, 19 h 
a 20 h i de 20 h a 21 h

Gimnàstica Terapèutica i Salut
Al gimnàs municipal
Dilluns i dimecres de 16 h a 17 h
Preu: 18,5 euros trimestre
Inici: octubre 
Inscripció mínima de 15 persones 
per realitzar les classes

Sala de musculació 
De dilluns a divendres, de 17 h a 
22 h 
Al Pavelló Municipal. Inici: octubre 
Preu: 48,5 euros per trimestre 
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iniciAció esPortiVA
Preu: 45 euros tot el curs
Inici activitats: octubre 
inscripcions: a través del web 
santamargaridaielsmonjos.cat 

escola doctor samaranch:
1r i 2n: dimecres de 16.30 h a 18 h
escola sant domènec:
1r i 2n.: dimarts 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
Inici: octubre 
inscripcions: web santamargari-
daielsmonjos.cat 

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: dijous 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: a través del web 
santamargaridaielsmonjos.cat 
Preu: 45 euros tot el curs
Inici: octubre 
Es prioritzarà la inscripció de per-
sones empadronades al municipi

Per si alguna persona té dificul-
tats per dur a terme la inscripció 
telemàtica, s’habilitarà un servei 
de suport i consulta que atendrà el 
públic del 17 al 21 de setembre, de 
9 h a 11 h i de 17 h a 19 h.

els monjos
Mini voleibol 
Al gimnàs de l’institut El Foix
Dimarts de 17 h a 18 h, (Pre Benja-
mí 2011 i 2012)
Dimarts i dijous de 17 h a 19 h  
(benjamí 2009 i 2010 i aleví 2007 
i 2008)

Mini bàsquet 
A l’escola Doctor Samaranch
Dijous, de 16.30 h a 18 h,( Pre Ben-
jamí 2011 i 2012)
Al pavelló municipal
Dimarts i dijous, de 16.45 h a 17.45 
h, (Benjamí 2009 i 2010 i aleví 2007 
i 2008)

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 i (P-4, P-5 i 
Pre-Benjamí)

Bàdminton 
Dilluns, dimecres i divendres de 
18.30 h a 20 h, al gimnàs municipal 
(benjamí, aleví i infantil)

Iniciació al karate 
al gimnàs municipal 
Dilluns o divendres de 17 h a 18 h 
(de 4 a 8 anys) 
Dilluns o divendres de 18 h a 19 h 
(de 8 a 12 anys) 

Iniciació al judo
al gimnàs de l’escola Arrels
Dimarts o dijous de 18 h a 19 h o 
divendres de 17 h a 18 h (de 4 a 8 
anys)
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ATENCIÓ ALS GRUPS
MUNICIPALS

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

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

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

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

ALtres ActiVitAts i 
entitAts esPortiVes:
Escuderia Turboslot
Dimecres i divendres de 18.00 h a 
20.00 h, al carrer de la Sala, 21 de 
Cal Rubió
www.turboslot.wordpress.com

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

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

Petanca
A la societat la Margaridoia
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

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

Multiesportiu Jove
A l’institut El Foix
Dimecres de 16.30 h a 17.30 h, 
(Infantil 2005 i 2006 i cadet 2003 
i 2004)

Balls Moderns (Zumba, Hip 
Hop....)
A l’institut El Foix
Dimecres de 17.30 h a 18.30 h, 
(cadet 2003 i 2004)

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 www.santamargari-
daielsmonjos.cat
Inici de les activitats al mes 
d’octubre

Mini bàsquet 
Dilluns de 16.30 h a 18 h, (Pre 
Benjamí 2011 i 2012)
Dilluns i dijous de 16.30 h a 18 h, 
(Benjamí 2009 i 2010 i Aleví 2007 
i 2008)

Mini volei 
Dimecres de 16.30 h a 18 h, (Pre 
Benjamí 2011 i 2012)
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 18 
h, (Benjamí 2009 i 2010 i Aleví 2007 
i 2008)
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turisme

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

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

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

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

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 15.30 h a 20.30 h
Dimecres i dissabtes de 10.00 h a 13.30 h

bibLio@ccés de LA ràPitA 
Plaça de Ramon Cabré, s/n
De dimarts a divendres de 16.30 a 19.30 h

cAsteLL de PenyAFort 
centre d’informació
Camí del Castell s/n
(Centre d’Informació)
Diumenges de 10.00 h a 14.00 h 

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

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

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

cLub de LA FeinA
C/ Cadí, 2 (Biblioteca)
Dimarts i divendres de 10.00 h a 13.00 h

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

donA AL diA 
C/ Sant Josep, 1
Dilluns de 10 h a 12 h, d’octubre a juny

escoLA d’AduLts 
Avinguda Mas Catarro, s/n 
(Masia Mas Catarro)
De dilluns a dijous de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 
a 18.00 h
 
LudotecA LA bALduFA
C/ Anselm Clavé, 9-11
Dilluns, dimarts i dijous de 16.30 h a 18.30 h

moLí deL FoiX
C/Farigola, 2
Dimarts, dijous i divendres de 9.00 h a 14.00 h i 
dimarts de 16.00 h a 19.00 h

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

Punt d’inFormAció turísticA
Av. de Catalunya (Mercat Municipal)
Diumenges de 10.00 h a 14.00 h

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

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

tAngrAm
C/ Berenguer, 1
Dimarts de 10.00 h a 13.00 h
De dilluns a divendres de 16 a 19 h
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Telèfons d,interès   
serVeis municiPALs teLèFon

Ajuntament - Oficines 93 898 02 11

Biblioteca Municipal 93 818 67 05

Biblio@ccés Ràpita 93 898 08 29

Camp municipal d’esports 93 818 68 36

Casa de Cultura 
“Mas Catarro” 93 818 66 84

Casa dels Passos Petits 93 898 37 57

Casal dels Avis dels 
Monjos 93 898 04 39

Castell de Penyafort 93 818 61 28

Ciarga 93 898 25 14

Consultori Mèdic 
(petició d’hores) 902 111 444

Consultori Mèdic Monjos 93 818 67 48 

Consultori Mèdic Ràpita 93 898 37 69

Deixalleria 635 430 412

Dona al Dia 93 898 08 10

Escola Arrels 93 898 32 23

Escola d’Adults 93 818 66 84

Espai per l’emprenedoria 93 898 20 17

Escola Dr. Samaranch 93 898 02 81

Escola Sant Domènec 93 898 04 00

Espai Municipal Antistiana 93 898 37 24

Institut “El Foix” 93 898 33 60

Jutjat de Pau 93 898 09 96

Llar d’Infants Monjos 93 898 08 27

Llar d’Infants Ràpita 93 818 68 31

Ludoteca La Baldufa 93 898 37 57

Molí del Foix 93 818 69 28

Oficina de Recaptació 93 898 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 607 24 89 61

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


