Santa Margarida i els Monjos

Agenda
d’actes
2021

setembre

sAnTA MARGARIDA
i ELS MoNjoS
Dissabte 18

de setembre de 2021
D’11 a 14 h
Parc de la Biblioteca

Mostra d’activitats
extraescolars
i serveis municipals
Espai
circuit
sobre
rodes

Organitza:

jocs
d’experimentació
amb aigua
Poblat
de jocs
del món

Col·labora:

Més informació a:
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santamargaridaielsmonjos.cat

AFA Arrels
AMPA Dr. Samaranch i Fina
AMPA Institut el Foix
AMPA Sant Domènec
Coral infantil la Bombeta Màgica
Assalam Centre Cultural Islàmic

*actes subjectes a l’evolució de la
situació sanitària

DISSABTE 4
ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

DIUMENGE 5
MERCAT D’ARTESANIA I BROCANTERS
De 9 a 14 h, al raval de Sant Martí

DIJOUS 9
FER PELUIXOS A PARTIR DE
ROBA REUTILITZADA

A les 10 h a la plaça de Pau Casals.
Taller per a infants a partir de 7 anys.
Places limitades. Inscripcions fins al 8 de
setembre al 93 898 20 17 o a
economiasocial@smmonjos.cat

DIVENDRES 10
ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA

A les 19.30 h, als jardins de la casa de cultura
Mas Catarro
Parlament institucional i actuació de la cobla
Catània.

DISSABTE 11
ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

DIMARTS 7

DIUMENGE 12
VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

ECONOMIA CIRCULAR EN L’ÚS DE
DETERGENTS PER A LA LLAR

A les 19 h al Molí del Foix
Xerrada sobre la prevenció de residus d’envasos
a través de la distribució domiciliària a granel
de productes de neteja de la llar o amb màquines expenedores.
A càrrec de Borja Segura
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DISSABTE 18
FES SALUT. MOU-TE DE MANERA
SOSTENIBLE

Sortida entre les 10 h i les 11 h, de davant
la Biblioteca
Caminada temàtica per la mobilitat sostenible
i segura
Activitat limitada a grups de màxim 10 persones.
Es lliurarà un petit obsequi en finalitzar l’activitat

5A FIRA D’EXTRAESCOLARS

D’11 h a 14 al parc de la Biblioteca
Activitats lúdiques i parades informatives amb
l’oferta d’activitats extraescolars i serveis
municipals 2021-2022

ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

DISSABTE 25
ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

FESTA DEL SOCI

A les 19 h, a la societat La Margaridoia
Ball amb el duet Pep & M. José

DIUMENGE 26
MERCAT D’INTERCANVI DE ROBA

De 10 h a 14 h, a la plaça de Pau Casals
Organitza: Banc del Temps

VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT
ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

DONES CÍCLIQUES

A les 18.30 h, al Molí del Foix.
Cercle de dones a càrrec de Laura García.
Inscripcions, amb places limitades, fins al 16 de
setembre per whatsapp 608 056 097

DIUMENGE 19
VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓ CANON

A les 11.30 h a la galeria Palmadotze
Amb la presència de l’artista Mateu Maté
Activitat gratuïta amb reserva prèvia per correu
a info@palmadotze.com o DM Instagram
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A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

FESTA DEL SOCI

A les 14 h, a la societat La Margaridoia
Gran paella d’arròs i ball amb el duet Moon Star
Soci: gratuït - No soci 12 €
Recollida de tiquets del 21 al 23, de 18 h a 20 h,
a la secretaria de la societat.

ESCAPE ROOM SERRAL

A les 17 h i 18.45 h al refugi del Serral
Venda entrades a www.ciarga.cat

Exposicions
PALMADOTZE

Canon
Mateo Maté
Del 21 de setembre al 21 de novembre
De dilluns a divendres: de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes: 11 a 14 h. Festius amb cita prèvia
Tel. 93 818 0618 info@palmadotze.com

ACTIVITATS ESPORTIVES 2021-22
Activitats esportives per a persones adultes
Inscripcions a partir del 13 de setembre al web municipal
o presencial del 13 al 30 setembre de 9.30 h a 12.15 h
(de dilluns a divendres) amb cita prèvia al tel 93 898 02 11
Informació i detalls: www.santamargaridaielsmonjos.cat

Pilates, ioga, gimnàstica de manteniment per a persones
adultes, gimnàstica per a majors de 60 anys, marxa
nòrdica i Qigong

Escola esportiva municipal
Inscripcions a partir del 20 de setembre al web municipal
o presencial del 20 al 30 setembre de 9.30 h a 12.15 h
(de dilluns a divendres) amb cita prèvia al tel 93 898 02 11
Informació i detalls: www.santamargaridaielsmonjos.cat

ALS MONjos

Cursos d’iniciació a l’hoquei, iniciació al karate, iniciació
al patinatge, psicomotricitat, rítmica, iniciació al judo,
iniciació a l’esport, mini vòlei, mini bàsquet, bàdminton,
tennis taula, let’s dance, balls moderns,

A la Ràpita

Mini bàsquet, mini vòlei, futbol sala, psicomotricitat,
iniciació a l’esport, rítmica.
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Què cal saber
per emprendre?
Curs pràctic dirigit a persones emprenedores que
tinguin una idea de negoci i vulguin iniciar un projecte
empresarial propi.
Dimarts i dijous del 21 al 30 de setembre
De 9.30 a 13.30h
Places limitades.
Més informació i inscripcions al:
93 898 20 17
o a economiasocial@smmonjos.cat

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Cursos i tallers del
Servei Local d'Ocupació
El Mercat de Treball i sectors
amb oportunitats
Del 13 al 16 de setembre
Eines claus en la recerca de feina:
currículum i carta
Del 20 al 23 de setembre
Nous Temps, nous Talents
Del 20 de setembre a l’1 d’octubre
Per on circulen les ofertes?
Del 27 al 30 de setembre
Places limitades.
Adreçats a persones en situació d’atur del municipi o en procés de millora de
l’ocupació inscrits al Servei Local d’Ocupació.

Seguiu les ofertes i informacions a twitter @slomonjos
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Inscripcions:
Presencials:
al Club de la Feina
dimarts i divendres
de 10 a 13h
Correu electrònic:
clubdefeina@smmonjos.cat
slomonjos@diba.cat

NOTÍCIES SETEMBRE

Eines per a la recerca de feina
El Servei Local d’ocupació de
l’ajuntament disposa del club
de la feina, un espai adreçat a
persones que cerquin feina o
vulguin millorar la seva ocupabilitat. El club està obert
els dimarts i divendres de 10 h

a 13 h a la Biblioteca i disposa
d’ordinadors de consulta, accés
a ofertes de feina, informació
temàtica i assessorament.
Per accedir-hi cal demanar cita
prèvia a clubfeina@smmonjos.cat
o slomonjos@diba.cat

Tancament
de la piscina
El proper 5 de setembre tancarà les seves portes la piscina
municipal després de la temporada estiuenca. L’accés a la piscina es fa per franges horàries i
cal reservar hora al web santamargaridaielsmonjos.cat

Oficina i calendari de contribucions
L’oficina de gestió tributària,
que depèn de la Diputació i
que està situada als baixos de
l’Ajuntament, informa que per
fer qualsevol tràmit cal demanar cita prèvia a orgt.cat/cites.
L’atenció presencial romandrà tancada al públic fins al 15
de setembre però l’atenció es
continuarà prestant a traves
de la pagina web orgt.diba.cat.
Per a qualsevol consulta, l’oficina recomana enviar un correu
a les adreces orgt.altpenedes@
diba.cat o orgt.atenciociutadana@diba.cat.

Per consultes sobre el calendari
fiscal 2021 de Santa Margarida i
els Monjos us podeu adreçar a
la pàgina web de l’ajuntament
www.santamargaridaielsmonjos.cat o bé enllaçar amb el següent codi QR.

Nou horari a
la biblioteca

La biblioteca estarà oberta fins
a l’11 de setembre, de dilluns a
dijous de 15 h a 19.30 h i divendres de 10 a 14 h. A partir del dia
13 de setembre el servei canviarà el seu horari i obrirà de dilluns a divendres de 15.30 h a 19
h i els dimecres i divendres de
10 h a 13.30 h. Aquests horaris
poden variar lleugerament a
partir de l’octubre en funció de
l’evolució de les restriccions a
causa de la COVID.

Assessorament
jurídic i psicològic
L’Ajuntament ofereix un servei
d’atenció psicològica gratuïta.
Les persones que necessitin fer
ús del servei han d’adreçar-se
primer a Serveis Socials o a
Dona al Dia, al telèfon
93 898 08 10 o 93 898 08 71.
També s’ofereix un servei d’assessorament jurídic a través de
la Diputació de Barcelona. Per
demanar cita prèvia cal adreçar-se a Serveis Socials.
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NOTÍCIES SETEMBRE
Inici de curs a la
Ludoteca i la Casa
dels Passos petits
El proper 27 de setembre començarà un nou curs de la Ludoteca i la casa dels Passos Petits ubicades al carrer d’Anselm
Clavé, als Monjos. La casa és un
espai dedicat als infants de 0
a 3 anys i a les seves famílies i
l’accés és gratuït.
La Ludoteca està pensada com
un espai de jocs creatius per a
infants de P3 fins a 3r de primària. Les inscripcions per la ludoteca es faran la setmana del 20
de setembre coincidint amb les
portes obertes de l’espai. Els
horaris i preus es poden consultar a l’oferta d’extraescolars
que figura al web municipal.
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Recollida de propostes ciutadanes sobre
urbanisme i habitatge
L’Ajuntament ha encetat un
procés de participació pública per incorporar la visió de la
ciutadania a la planificació urbanística i l’habitatge a Santa
Margarida i els Monjos.
La campanya porta per lema
‘Opina, t’escoltem’ i s’ha dividit
en dues parts. Al juliol es va fer
la recollida de propostes presencials sobre temes que afecten el dia a dia de la planificació
com ara voreres, papereres, il·

luminació, barreres arquitectòniques o suggeriments que poden ajudar a millorar l’entorn
de convivència.
Les persones que vulguin participar-hi ho poden fer encara
emplenant una enquesta que
es pot trobar a la pàgina web
www.santamargaridaielsmonjos.cat.
A l’octubre començarà la recollida de propostes sobre temes
relacionats amb l’habitatge.

Caminada per la mobilitat sostenible
Santa Margarida i els Monjos
celebrarà aquest any els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb
una caminada temàtica que es
farà el dissabte 18 de setembre
sota el lema ‘Fes salut. Moute de manera sostenible’. La

caminada, d’aproximadament
7 Km, substituirà la tradicional bicicletada popular i estarà limitada a grups de màxim
10 persones, sense necessitat
d’inscripció prèvia. Les sortides
es faran entre les 10 h i les 11 h
de davant la Biblioteca.

Recollida de
voluminosos

Resultat dels pressupostos participatius

L’ajuntament ofereix un servei
de recollida porta a porta d’objectes voluminosos. Per demanar-lo cal trucar a la Policia Local (93 898 00 31). La recollida es
fa el dilluns al matí i cal deixar
els objectes o trastos a la porta
de casa el diumenge a la nit.

La creació de l’Espai Vida ha
guanyat, amb 231 vots, els
pressupostos participatius 2021
a Santa Margarida i els Monjos.
La proposta demanava la creació d’un espai de natura i lleure
inclusiu per a la ciutadania.
La segona proposta més votada

ha estat la unió de tres propostes que demanaven la creació
de pistes de pàdel, amb 227
vots.
Aquest any han votat 428 persones amb 1.082 vots, ja que
cada persona ha pogut votar un
màxim de tres propostes.

Diumenge 26
de setembre
de 2021
De 10 a 14 h
A la plaça de Pau Casals
Els Monjos

Com funciona?

Recollida de roba:

Porta roba d'hivern que tinguis en bon estat i que no utilitzes, i dona-li un segon ús intercanviant-la per una altra peça.

Es repartiran els tiquets la setmana
del 13 al 17 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Lloc: davant de l’ajuntament.

Cada participant pot portar ﬁns a 10 peces a canvi de
tiquets a bescanviar el dia 26 de setembre al mercat d'intercanvi.
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PFI

PROGRAMA DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ

AUXILIAR DE MUNTATGE
I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS
Santa Margarida i els Monjos CURS 2021-2022

Qui es pot preinscriure al curs?:

Joves d’entre 16 i 21 anys que no han assolit l’ESO.

Què aprendràs al curs?

Aprendràs a fer operacions d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics:
- Formació professional específica relacionada amb el muntatge i manteniment d’equips informàtics.
- Formació pràctica en centres de treball (empreses).
- Formació general.

El PFI t’obre la porta a:

- Iniciar un itinerari professional.
- Cursar un cicle formatiu de grau mitjà si es supera la prova d’accés.
- Accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda.
El curs es fa a l’escola de formació d’adults Fina Garcia Mateu, a la Masia Mas Catarro.
Té una durada d’un curs acadèmic (setembre – juny) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14.15 h.

Preinscripcions
curs 21/22
De l’1 al 17
de setembre
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Els/les alumnes interessats/des podran
sol·licitar cita prèvia per realitzar la
preinscripció.
Podeu contactar al tel. 93 818 66 84
de la Masia Mas Catarro o bé al correu
ensenyament@smmonjos.cat

,

Telèfons d interès
SERVEIS MUNICIPALS

TELÈFON

Ajuntament - Oficines

Llar d’Infants Ràpita

93 818 68 31

93 898 02 11

Ludoteca La Baldufa

93 898 37 57

Biblioteca Municipal

93 818 67 05

Molí del Foix

93 818 69 28

Biblio@ccés Ràpita

93 898 08 29

Oficina de Recaptació

93 898 39 67

Camp municipal d’esports

93 818 68 36

93 818 61 28

Casa de Cultura
“Mas Catarro”

Parc del Foix
(centre d’informació)

93 818 66 84

93 818 60 61

Casa dels Passos Petits

93 898 37 57

Pavelló Municipal
d’Esports

Casal de la Gent Gran
dels Monjos

Piscina Municipal

93 853 84 00

93 898 04 39

Policia Local

93 898 00 31

Castell de Penyafort

93 818 61 28

93 898 00 31

Ciarga

93 898 25 14
902 111 444

Recollida mobles i
objectes vells
Serveis Socials

93 898 08 71

Tangram
- Servei de Joventut -

93 818 62 96

Consultori Mèdic
(petició d’hores)

ecap.ics.gencat.cat

Consultori Mèdic Monjos

93 818 67 48

Consultori Mèdic Ràpita

93 898 37 69

Turisme
(informació i reserves)

669 28 75 39

Deixalleria

635 430 412

Aigües (Avaries)

93 890 60 10

Dona al Dia

93 898 08 10

Ambulàncies

061

Escola Arrels

93 898 32 23

Bombers (de Vilafranca)

93 892 20 80

Escola d’Adults

93 818 66 84

Correus

93 818 69 92

Espai per l’emprenedoria

93 898 20 17

Emergències

112

Escola Dr, Samaranch

93 898 02 81

Farmàcia Martinez Larriba

93 898 36 11

Escola Sant Domènec

93 898 04 00

Farmàcia Ràfols

93 898 00 02

Espai Municipal Antistiana

93 898 37 24

Farmaciola La Ràpita

93 818 64 37

Institut “El Foix”

93 898 33 60

Avaries elèctriques

900 770 077

Jutjat de Pau

93 898 09 96

Mossos d’esquadra

93 657 00 10

Llar d’Infants Monjos

93 898 08 27

Parròquia

93 898 00 51

Taxis

93 890 36 27

CONTACTES GRUPS MUNICIPALS
PSC – CP smmonjos@socialistes.cat
ERC – AM gmesquerra@smmonjos.cat

CUP – PA
pobleactiusmm@gmail.com
JUNTSxCAT gmjxc@smmonjos.cat
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ESCOLA FINA GARCIA
Formació de joves i persones adultes
CURS 2021-2022
Competències bàsiques
Cultura general, llegir, escriure i càlcul matemàtic (nivells 1 i 2).
Per a totes aquelles persones que volen millorar el seu nivell d’escriptura i lectura, i assolir una major habilitat en el càlcul matemàtic.

Curs d’iniciació a la llengua catalana i castellana (nivell inicial elemental)
Cursos destinats a totes aquelles persones que no parlen habitualment el català i/o castellà, i volen aprendre’ls.

Perfeccionament del català (Nivell B intermedi i nivell c suficiència)
Per a totes aquelles persones que volen millorar el seu coneixement del català.

Idiomes:
Anglès (Nivells iniciació i mitjà)
Cursos destinats a totes aquelles persones interessades en l’aprenentatge de l’anglès i/o l’alemany.
Alemany
Cursos destinats a totes aquelles persones interessades en l’aprenentatge de l’anglès i/o l’alemany.

Informàtica:
Cursos de competències informàtiques
Per a més informació truqueu a l’escola o apropeu-vos i us informarem.

Cursos preparació prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior
Preparació per a la Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà
Per a totes les persones que no tenen l’ESO i volen realitzar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i continuar
així la seva formació professional (a partir de 16 anys). Preu: 50€
Preparació per a la Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
Per a totes aquelles persones que no tenen el títol de Batxillerat i volen realitzar un Cicle Formatiu de
Grau Superior, i continuar així la seva formació professional (a partir de 18 anys). Preu: 70€

Inscripcions
De l’1 al 17 de setembre
A la casa de cultura Mas Catarro (1r pis)
Tel. 93 898 66 84

Av. Catalunya, 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Tel. 93 898 02 11

Horari inscripcions:
De dimarts a dijous de 10 h a 13 h
Dilluns i dimecres de 16 h a 18 h

www.santamargaridaielsmonjos.cat

