Santa Margarida i els Monjos

Agenda
d’actes
2021

octubre

2

Actes subjectes a l’evolució de la
situació sanitària

DISSABTE 2
CONCERT

A les 19 h, a la Margaridoia.
En cas de poder-se fer ball, l’acte seria a les 23 h.
Amb Ruben’s Trio.
Socis gratuït. No socis 6 €.

DIUMENGE 3
MERCAT D’ARTESANIA I BROCANTERS
De 9 a 14 h, al raval de Sant Martí.

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

DIMECRES 6
HORA DEL CONTE: LA REMEIS

DEBATS SOBRE HABITATGE AL MUNICIPI

A les 18.30 h, a l’Espai Antistiana de la Ràpita
Sessió oberta per recollir opinions i generar debat per a la redacció del Pla Local de l’Habitatge.

PAU, PAU, PAU... LA LLUITA PACÍFICA D’UN
ARTISTA PER LA PAU
A les 19 h, a la casa de cultura Mas Catarro
Presentació de l’exposició ‘Pau Casals i les
Nacions Unides’ i activitats.

DIVENDRES 8
TANGRAM AL CARRER

A les 16.30 h al parc de Cal·listènia.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO

AULA CULTURAL

A les 17 h, a la sala d’actes del Casal de la Gent
Gran dels Monjos
Xerrada: Revolució industrial i invents que
canviaren la història.
A càrrec de Marc Jobani, professor d’història
Aforament limitat. Inscripcions al 93 898 02 11.
Oberta a tots els públics.

A les 17.30 h, a la Biblioteca
A càrrec de La Berta del Poblet
A partir de 5 anys. Cal inscripció al 93 818 67 05
o b.st.m.monjos@diba.cat

FESTA MAJOR DE CAL RUBIÓ

DEBATS SOBRE HABITATGE AL MUNICIPI

Organitza: C.C.R. de Cal Rubió

A les 18.30 h, al Molí del Foix
Sessió oberta per recollir opinions i generar
debat per a la redacció del Pla Local de l’Habitatge.

DIJOUS 7
ESTAMPACIÓ DE BOSSES

A les 16.30 h, al Tangram.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO.
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon
629174007.
Aforament limitat.

A les 19.30 h, traca d’inici de festa
A les 20 h, pregó a càrrec de Martí Tarrida
Els actes es duran a terme en diferents espais
de Cal Rubió i subjectes a les mesures COVID.

DISSABTE 9
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
De 10 h a 14 h, portes obertes al CIARGA

JORNADA “ETS COSIDORA O MODISTA?
TEIXIM XARXA!”

De 10 h a 12 h a Ca l’Antic (C/Berenguer, 1).
Jornada per acostar persones cosidores de la
comarca per poder establir un contacte i cercar
el treball en xarxa.
Places limitades. Més informació i inscripcions al
93 898 20 17 o a economiasocial@smmonjos.cat
Amb la col·laboració de Coopsetània.
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JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

De 10 h a 14 h,
portes obertes al CIARGA
A les 11 h i a les 12 h
Visita guiada gratuïta al Castell de Penyafort
Imprescindible inscripció prèvia al 669 28 75 39

ITINERARI: LES DONES DURANT LA II
REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL A SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
FESTA MAJOR DE CAL RUBIÓ

A les 10 h, xocolatada popular
Tot seguit, assaig públic de la canalla de la
Colla Jove de Castellers de Sitges
A les 12 h, espectacle d’animació infantil amb la
companyia la Bitxicleta
De 16 h a 19 h, jornada esportiva, amb competicions de futbol sala, tennis taula, escacs i tir
amb carabina
A les 19.30 h, Rubiófoc; correfoc amb la participació del Ball de Diables infantil Spantus
dels Monjos, Drac Petit dels Monjos, Ball de
Diables de la Ràpita, Diables Spantus i Drac dels
Monjos.
A les 22 h, concert jove amb els grups Tiramisú
i Milky Lions
Els actes es duran a terme en diferents espais
de Cal Rubió i subjectes a les mesures COVID.
Organitza: C.C.R. de Cal Rubió

CONCERT

A les 19 h, a la Margaridoia.
En cas de poder-se fer ball, l’acte seria a les 23 h.
Amb el duet Al-Ma
Socis gratuït. No socis 6 €

DIUMENGE 10
FESTA MAJOR DE CAL RUBIÓ

A les 9.30 h, bicicletada popular a la font de
Cal Morgades
A les 12.30 h, concert-vermut de gralles a càrrec del grup Canya d’Or
A les 19 h, havaneres, amb el grup Ultramar
Els actes es duran a terme en diferents espais
de Cal Rubió i subjectes a les mesures COVID.
Organitza: C.C.R. de Cal Rubió
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De 10 h a 12 h i de 12 h a 14 h, rutes guiades
Inscripcions, fins al 8 d’octubre al 669 287 539
(trucada o WhatsApp). Places limitades
Acte inclòs a les Jornades europees del Patrimoni

DILLUNS 11
FESTA MAJOR DE CAL RUBIÓ

A les 19.30 h, Concert de Festa Major amb l’orquestra Mediterranea
A les 22 h, castell de focs d’artifici
Els actes es duran a terme en diferents espais
de Cal Rubió i subjectes a les mesures COVID.
Organitza: C.C.R. de Cal Rubió

DIMARTS 12
FESTA MAJOR DE CAL RUBIÓ

A les 08 h, matinades pels carrers del poble, a
càrrec de grallers dels Monjos
A les 11 h, missa solemne i cant dels Goigs a la
Mare de Déu del Pilar, amb la participació de la
coral Amics de Penyafel
A continuació, a la pista poliesportiva de Cal
Rubió, exhibició folklòrica amb els balls populars dels Monjos i la Ràpita
A les 18.30 h, espectacle d’humor amb la Mega
Pubilla i la Tieta Felisa.
En acabar, traca de fi de festa.
Els actes es duran a terme en diferents espais
de Cal Rubió i subjectes a les mesures COVID.
Organitza: C.C.R. de Cal Rubió

DIMECRES 13
VOLA AMB NOSALTRES

A les 17 h, a l’espai Antistiana de la Ràpita
Activitat gratuïta i adreçada a infants i joves de
primària i ESO.
Inscripció prèvia de l’1 al 12 d’octubre a infancia@smmonjos.cat o 93 898 37 57
Aforament limitat

DIJOUS 14
MINI ÀLBUM “LITTLE YOU”

A les 18 h, a la Biblioteca
Taller per a persones adultes a càrrec de Birka Studio
Cal inscripció prèvia al 93 818 67 05 o
b.st.m.monjos@diba.cat

DISSABTE 16
INAUGURACIÓ DEL CELLER DEL CASTELL
DE PENYAFORT

A les 17 h, visita a les instal·lacions
A les 17.30 h, acte inaugural
A les 17.45 h, converses sobre història, gastronomia i vi, a càrrec de Gràcia Dorel-Ferré i
Ferran Centelles
A les 19 h, presentació del nou audiovisual del
Castell de Penyafort
A les 19.30 h, concert a càrrec de 22Duo

CONCERT

A les 19 h, a la Margaridoia.
En cas de poder-se fer ball, l’acte seria a les 23 h.
Amb el duet Amor
Socis gratuït. No socis 6 €

DIUMENGE 17
VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT
A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

VISITA SOBRE ELS BALLS DE CINTES I DE
GITANES

D’11 h a 14 h, a la Quadra
Amb el taller: Imaginem i creem una cercavila
amb el ball de cintes i de gitanes.

DIMECRES 20
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL
A les 17 h, al Biblio@ccés de la Ràpita

TALLER INFANTIL CULTURA DE LA PAU

De 17 h a 19 h, a la Casa de Cultura Mas Catarro
Adreçat a infants de 3 a 12 anys
Imprescindible inscripció prèvia del 14 al 19
d’octubre al tel. 93 898 37 57
o a infancia@smmonjos.cat.

DIJOUS 21
AULA CULTURAL

A les 14 h
Visita guiada en cotxes particulars:
Castellet encantat.
A càrrec de Marc Jobani, professor d’història
Aforament limitat. Inscripcions al 93 898 02 11.
Oberta a tots els públics.

FES-TE EL TEU BERENAR TERRORÍFIC

A les 16.30 h, al Tangram.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO.
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon
629174007.
Aforament limitat.

PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LECTURA
INFANTIL
A les 17 h, a la Biblioteca

FESTA DE LA TRANSHUMÀNCIA

A les 19 h, al Castell de Penyafort
Inauguració de l’exposició Qui pastura al Camí
ramader de Marina.
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DIVENDRES 22

DIUMENGE 24

SKATE PARK FEST

A les 17 h, a l’Skate Park.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO.
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon
629174007.
Aforament limitat.

FESTA DE LA TRANSHUMÀNCIA

A les 17.30 h, a la Biblioteca
Espectacle de contes i cançons per a infants
“Explica’m un secret al parc”, a càrrec Moi Aznar.
Activitat gratuïta dins el programa Viu el Parc.
Cal inscripció prèvia al tel. 93 818 67 05.
A les 18.30 h, al Castell de Penyafort
Xerrada: La transhumància al segle XXIII, a
càrrec de XXX
A les 20 h, al Castell de Penyafort
Concert de música amb ànima, a càrrec d’En
clau de tres.
Activitat gratuïta dins el programa Viu el Parc.

EXPLICA’M UN SECRET AL PARC

A les 17.30 h, a la Biblioteca
Hora del conte a càrrec de Cia. Jomeloguijomelo
A partir de 7 anys. Cal inscripció al 93 818 67 05 o
b.st.m.monjos@diba.cat

DISSABTE 23
ACTE COMMEMORATIU 50È ANIVERSARI
DE L’HIMNE A LES NACIONS UNIDES DE
PAU CASALS

A les 18 h, a la plaça de Pau Casals
Amb la col·laboració del cor Xamusia, la companyia de circ Estampades i Josep Porta.

BALL DE SALÓ

A les 23 h, a la Margaridoia.
Amb Jordi Raurich
Socis gratuït. No socis 6 €
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VII FESTA DE LA TRANSHUMÀNCIA

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 actuacions musicals

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

TEATRE

A les 18.30 h, a la Margaridoia.
A càrrec de la companyia El Molí
i la representació de l’obra ‘21:30 PM’
Socis gratuït. No socis 6 €

DIMECRES 27
KIT DECORACIÓ HALLOWEEN

A les 17 h, a l’espai Antistiana de la Ràpita
Activitat gratuïta i adreçada a infants i joves de
primària i ESO.
Inscripció prèvia del 14 al 26 d’octubre a
infancia@smmonjos.cat o 93 898 37 57
Aforament limitat

DIJOUS 28
PASSATGE DEL TERROR

A les 16 h, al Tangram.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO.
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon
629174007.
Aforament limitat.

CONTES QUE PORTA EL VENT

A les 17 h, al Biblio@ccès de la Ràpita
Hora del conte a càrrec de Judith de la Petita
Companyia
A partir de 6 anys. Cal inscripció al 93 818 67 05
o b.st.m.monjos@diba.cat

CONCERT “MÚSIQUES DE PEL·LÍCULES”

A les 19 h, a la casa de cultura Mas Catarro
A càrrec del quartet de corda La Musiqueta
Imprescindible inscripció a santamargaridaielsmonjos.cat

DISSABTE 30
CREATIVITAT FEMENINA

A les 18:30h a l’espai Antistiana de la Ràpita.
Cercle de dones.
Inscripcions fins al 28 d’octubre al WhatsApp
608 056 097. Places limitades.

DIUMENGE 31
VISITA GUIADA AL CASTELL DE PENYAFORT

DIVENDRES 29
PASSATGE DEL TERROR

A les 16 h, al Tangram.
Activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de
1r d’ESO.
Imprescindible inscripció prèvia al telèfon
629174007.
Aforament limitat.

A les 11 h i a les 12 h
Inscripció prèvia al 669 28 75 39

FESTA DE LA CASTANYADA

A les 21.30 h, a la Margaridoia.
Sopar, concert o ball, amb el duet Moon Star
Socis, 23 €. No socis 29 €
Venda tiquets: del 25 al 27, de 18 h a 20 h,
a la secretaria de la societat.
Reserves a: info@lamargaridoia.cat
o 640 119 745 (WhatsApp)

Exposicions
PAU, PAU, PAU... LA LLUITA PACÍFICA
D’UN ARTISTA PER LA PAU

QUI PASTURA EL CAMÍ RAMADER
DE MARINA

ELS PARCS DEL GARRAF, OLÈRDOLA
I EL FOIX

PALMADOTZE

(Pau Casals i les Nacions Unides 1958, 1963 i
1971)
Del 7 al 28 d’octubre, a la casa de cultura
Mas Catarro
Els dilluns de 18 h a 21 h; de dimarts a divendres de 16 h a 21 h i els dissabtes i diumenges
d’11 h a 14 h.
Inauguració el 7 d’octubre, a les 19 h

Al Castell de Penyafort
Del 16 d’octubre al 7 de novembre
Els dissabtes i diumenges de 10 h a 14 h

Recull de vivències per a un projecte documental.
Exposició audiovisual que es complementa
amb l’exposició sobre el Camí ramader de
Marina
Al castell de Penyafort
Del 21 d’octubre al XX de novembre
Els dissabtes i diumenges de 10 h a 14 h
Canon - Mateo Maté
Fins 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
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FORMACIÓ I CURSOS
SERVEI LOCAL
D’OCUPACIÓ

SERVEI
D’EMPRENEDORIA

Al casal de la gent Gran dels
Monjos, els dilluns de 17.15 h a
19.15 h.
Tallers gratuïts. Inscripcions als
casals de la Gent Gran.
Places limitades.

Passa a l’acció
7 i 8 d’octubre

Formació gratuïta per observar,
aprendre i gestionar els moviments emocionals relacionats
amb el procés d’emprendre.
De 9 h a 13 h a Ca l’Antic (Carrer
de Berenguer, nº 1, Segona
Planta).
Places limitades. Més informació
i inscripcions al 93 898 20 17 o a
economiasocial@smmonjos.cat

SOCIETAT
LA MARGARIDOIA

SERVEI DONA AL DIA

Balls de saló
Divendres a les 19 h.
Amb Meri Fernández.
Socis 20 €.
No Socis 25 € (trimestre).
Primera classe gratuïta, sense
compromís.

Posiciona’t a les Xarxes socials
per trobar feina
Del 4 al 7 d’octubre

Dissenya el teu pla de recerca
de feina
13 i 14 d’octubre
Com superar una entrevista
de selecció
Del 18 al 27 d’octubre
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.
Inscripcions:
Presencials, al Club de la Feina
(dimarts i divendres de 10 a 13h)
clubdefeina@smmonjos.cat o
slomonjos@diba.cat
Twitter: @slomonjos

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Sessions d’actualització digital
gratuïtes adreçades al teixit
empresarial
Elaboració de vídeos per
Instagram i altres xarxes
4 d’octubre
Tips d’edició de vídeos i
fotografies
18 d’octubre
Concursos i sortejos a les xarxes
socials
8 de novembre
Com vendre productes per
Instagram i Facebook
22 de novembre
Més informació i inscripcions a
empresa@smmonjos.cat
o al 92 898 20 17.
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Viatge emocional d’emprendre.
Mapa del què sentim en cada fase
del procés d’emprendre

Dibuix i pintura
Dimarts de 15.45 h a 17.45 h
Multitallers
Dimecres de 15 h a 17 h

Multitallers
Divendres de 15.30 h a 17.30 h
Inscripcions a:
www.santamargaridaielsmonjos.cat
Més informació a
igualtat@smmonjos.cat
o 608 056 097 (WhatsApp)
Preu: 26 euros/ trimestre

CURSOS PER A LA
GENT GRAN

Musicoteràpia
A càrrec d’Oriol Vallès
Al casal de la Gent gran de la
Ràpita, els dimecres de 10 h a
11.30 h
Al casal de la gent Gran dels
Monjos, els dimarts de 17 h a
18.30 h.
Tallers gratuïts. Inscripcions al 93
898 02 11. Places limitades.
Taller de manualitats
Persones majors de 60 anys
Al casal de la Gent gran de la
Ràpita, els dilluns de 15.15 h a
17.15 h

Ball en línia
Dimarts a les 18 h.
Amb Meri Fernández.
Socis 20 €.
No Socis 25 € (trimestre).
Primera classe gratuïta, sense
compromís.

Zumba
Dimarts a les 19.15 h.
Amb Vanesa García.
Socis 16 € trimestre.
No Socis 19 € (mensual)
Primera classe gratuïta, sense
compromís.
Country
Divendres a les 20.15 h.
Amb Roser i Mercè Vallès.
Nivells inicial i avançat.
Socis 17 € trimestre.
No Socis 20 € (mensual)
Classes del mes d’octubre gratuïtes i sense compromís.
Sevillanes, rumbes
i balls llatins
Dissabtes al matí.
Amb Eli Molina.
Consultar preu i horaris a
www.lamargaridoia.cat
Inscripcions a:
info@lamargaridoia.cat
o 640 119 745 (WhatsApp).
També el mateix dia de les classes, a l’hora del balls o concerts,
o a la secretaria els dimarts de
18.30 h a 20.30 h.
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NOTÍCIES OCTUBRE

Inauguració del celler del Castell
L’Ajuntament inaugurarà les
obres de remodelació del Castell de Penyafort el proper 16
d’octubre.
L’acte es durà a terme a partir
de les 5 de la tarda i inclourà un
ampli programa de propostes

culturals com ara visites a l’espai, una actuació musical, una
xerrada sobre història, vins i
gastronomia o l’estrena del nou
audiovisual sobre el Castell de
Penyafort. L’aforament de l’acte és limitat.

Calendari cementiri per Tots Sants
El cementiri municipal tindrà
horari especial amb motiu de
la celebració de Tots Sants. Del
29 d’octubre al 2 de novembre
l’espai obrirà de les 9 h a les 18
h. El servei d’assistència funcionarà els dies 30 i 31 d’octubre i
1 de novembre, de les 10 a les 13
h i de les 15 a les 18 h. Per accedir-hi caldrà respectar les distàncies i fer ús de la mascareta.
L’aparcament serà exclusiu per

a persones amb mobilitat reduïda. Fora d’aquests horaris el
cementiri és obert cada dissabte i diumenge de 10 h a 18 h.

Oficina i calendari de contribucions
L’oficina de gestió tributària,
que depèn de la Diputació, torna a obrir l’atenció al públic els
dimecres al matí. L’oficina està
situada als baixos de l’Ajuntament, i per accedir-hi és imprescindible demanar cita prèvia a orgt.cat/cites.
L’Organisme de Gestió Tributària recorda que els tràmits
es poden fer també a la pàgina
web orgt.diba.cat o per correu
a les adreces orgt.altpenedes@
diba.cat o orgt.atenciociutadana@diba.cat.
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Per consultes sobre el calendari
fiscal 2021 de Santa Margarida
i els Monjos es pot consultar
la pàgina web de l’ajuntament
santamargaridaielsmonjos.cat
bé enllaçar amb el següent codi
QR.

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.

Premis literaris
Joan Mañé
El Grup d’Estudis Rapitencs ha
convocat una nova edició dels
premis literaris Joan Mañé i
Guillaumes en prosa i poesia. El
certamen inclou la participació
d’infants des de P3 fins a persones adultes i el lliurament de les
obres es pot fer fins al 21 d’octubre. Les bases completes es
poden consultar a la pàgina web
santamargaridaielsmonjos.cat

NOTÍCIES OCTUBRE

Nova ubicació del Visites guiades
club de la feina
sobre Pau Casals
El Servei Local d’ocupació ha al CIARGA
traslladat les seves oficies a
l’edifici de Ca l’Antic, situat al
carrer Berenguer 1 on s’hi ha
ubicat els serveis d’ocupació
i emprenedoria, inclòs el Club
de la Feina, un espai adreçat a
persones que cerquin feina o
vulguin millorar la seva ocupabilitat. El club té accés lliure
i està obert els dimarts i divendres de 10 h a 13 h i disposa
d’ordinadors de consulta, accés
a ofertes de feina, informació
temàtica i assessorament.

Inici de curs
de la coral Amics
de Penyafel
La coral Amics de Penyafel ha
iniciat el nou curs amb assajos
que es duen a terme cada dijous
a les 8 del vespre a l’església
dels Monjos. Les persones interessades a unir-se a la coral
ho poden fer trucant al 619 208
960 o bé al correu coral.amics.
penyafel@gmail.com

Amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de l’Himne de les Nacions Unides, el
CIARGA ha preparat un seguit
de visites i activitats infantils
relacionades amb la figura de

Pau Casals en el context de la
Guerra Civil. Les propostes es
podran fer del 9 al 24 d’octubre, dissabtes i diumenges, de
10 h a 14 h.

Places lliures
a l’escola de
persones adultes

Nou curs
dels clubs
de lectura

L’escola de formació de persones adultes informa que un
cop finalitzat el període de
matriculacions, encara queden
algunes places lliures per les
persones que no tinguin l’ESO
i que vulguin fer el curs d’accés a Cicles Formatius de Grau
Mitjà o per als d’accés als cicles
de Grau Superior. Les persones
interessades cal que s’adrecin
a l’escola, ubicada a la casa de
cultura Mas Catarro.

Els clubs de lectura iniciaran
aquest mes d’octubre un nou
curs amb la tertúlia literària
per a persones adultes al voltant del llibre Petits contes
misògins de Patricia Highsmith
amb la presència de l’escriptora Anna Maria Villalonga.
Les places per aquest club de
lectura ja estan cobertes però
encara en queden pels clubs de
lectura infantils que es presentaran el 20 i 21 d’octubre.

Telèfons d’interès

CONTACTES
GRUPS MUNICIPALS
PSC – CP
smmonjos@socialistes.cat
ERC – AM
gmesquerra@smmonjos.cat
CUP – PA
pobleactiusmm@gmail.com
JUNTSxCAT
gmjxc@smmonjos.cat

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

www.santamargaridaielsmonjos.cat

