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A punt de finalitzar les obres 
del cementiri municipal
Les obres d'ampliació i reforma del cementiri municipal de Santa Margarida i els Monjos 
són a punt de finalitzar. La passada diada de Tots Sants va permetre que moltes persones 
poguessin comprovar l’estat del treballs de reforma, que han permès la construcció d'un nou 
bloc de 150 nínxols, situat al fons de la zona superior del cementiri i una nova escala d'accés 
a aquesta zona. També s’ha redistribuït l'espai enjardinat situat a la part baixa del cementiri, 
amb una nova rampa d'accés a aquesta àrea i s’ha fet una millora de les instal·lacions de llum 
i d’aigua del complex. 
Per l’aigua s’ha treballat amb l’empresa subministradora per tal de fer arribar aigua corrent 
fins al cementiri, ja que actualment no n’hi havia, i d'aquesta manera, tenir millors serveis al 
cementiri. Les obres és previst que finalitzin en breu i han provocat que durant aquest temps 
s’hagi hagut de modificar l'horari de visites. Així, la instal·lació únicament obre els dissabtes, 
diumenges i festius de 10 del matí a 6 de la tarda.
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Ja funciona el pas soterrat de l’estació 
Renfe va obrir el passat dia 15 de novembre l’accés soterrat 

que comunica les dues andanes de l’estació de trens de San-
ta Margarida i els Monjos. Amb aquesta obertura s’ha dut a 
terme un pas fonamental per enllestir les obres, que han per-
mès la creació del pas sota les vies i la col·locació d’ascensors 
per millorar l’accessibilitat. També s’ha remodelat l’interior de 
l’edifici de l’estació i s’ha creat una zona de lavabos, que ha 

permès eliminar la caseta de serveis que hi havia a l’exterior 
de l’edifici. La reforma es completarà quan entrin en funciona-
ment els ascensors, cap a finals d'any, segons Renfe.

L’alcaldessa Imma Ferret, s’ha mostrat satisfeta “perquè ha 
estat una notícia llargament reivindicada i esperada i sobretot 
perquè permet solucionar els problemes que l’estació presen-
tava fins ara d’accessibilitat i de mobilitat interna”. f 

Les obres de l’estació han 
permès la instal·lació de nous tancaments 
per al perímetre del recinte de l’estació i 
l’ampliació de la llargada de les andanes, amb 
un nou sòl gravat per facilitar la indicació de 
persones amb visibilitat reduïda i dues noves 
marquesines de 40 metres cadascuna. 
Les obres han estat pressupostades en 1.470.000 
euros i és previst que finalitzin definitivament al 
desembre la Ràpita i els Bastoners dels Monjos.
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Reformes al 
castell

El Castell de Penyafort es troba en 
ple procés de restauració de l’ala 
oest, on s’hi ubica la major part 
d’habitacions de l’àrea residencial 
de l’edifici i l’antic celler. 

Al llarg d’aquest any s’ha estat in-
tervenint en la remodelació de la 
teulada, que ha permès assegurar 
la conservació de l’edifici amb una 
nova coberta i convertir un espai de 
sota coberta impracticable en una 
gran sala en la que es podran dur a 
terme activitats diverses. 

En aquesta mateixa ala s’estan du-
ent a terme ara mateix l’arrebossat 
exterior de les parets, que seguirà 
l’estètica de tot l’edifici, amb ma-
terials de morter com els que es 
feien servir antigament però amb 
l’adaptació de la seva col·locació a 
tècniques modernes de restauració 
patrimonial.

Finalment, en breu és previst que 
s’iniciïn en aquesta mateixa àrea, les 
obres de remodelació del celler, que 
permetran la consecució d’un gran 
espai pensat per poder fer-hi actes 
de gran cabuda o celebracions, en-
tre altres. 

De forma paral·lela s’està treba-
llant per la creació d’un pla d’usos 
de l’edifici, com a pas següent i ne-
cessari de l’aprovació del Pla Direc-
tor del Castell feta fa poc.

Projecte per crear espais 
canins al municipi 
L’Ajuntament té previst crear l’any 

vinent tres espais canins al municipi per 
donar servei a les famílies que tenen 
gossos. 

El projecte no és la creació d’un sim-
ple “pipican” i està pensat per establir 
zones ben senyalitzades i delimitades 
per tanques, on les persones propietà-
ries dels gossos puguin interactuar amb 
els animals, deixar-los córrer lliurement 
o jugar sense perill que s’escapin, sem-
pre respectant unes normes de bon ús 
i convivència.

Els espais canins es duran a terme per 
fases durant el proper any 2018. Els dos 
primers es vol que estiguin enllestits du-
rant el primer trimestre de l'any i es fa-
ran entre el carrer de sant Joan i el car-
rer de Lleida, darrera la plaça del Molí 
de Vent, i al carrer de Maria Aurèlia Cap-
many, entre l’institut i l’escola Arrels. El 
tercer espai caní és previst que es posi 
en marxa cap a la tardor quan es dugui 

L’any 2018 el municipi disposarà de tres espais canins

a terme la reforma del parc de Llevant 
de la Ràpita.

Campanya cívica
La creació dels espais canins anirà lli-

gada a l’impuls d’una campanya per la 
tinència responsable d’animals de com-
panyia, amb l’objectiu de sensibilitzar el 
veïnat de la responsabilitat de tenir ani-
mals, així com del comportament cívic 
que cal per compartir espais públics.

La campanya inclourà diferents ele-
ments pedagògics i comptarà amb la 
col·laboració de SOS Golden, una enti-
tat d’àmbit nacional, però amb la seu 
social al municipi, que treballa per la 
tinença responsable dels animals de 
companyia. 

Quan es posin en marxa els espais 
canins, diversos entrenadors realitza-
ran sessions de dinamització i bon ús 
d’aquests espais i d’interacció amb els 
animals per la seva salut física i mental. 
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Nous cursos 
del Servei Local 
d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació ha prepa-
rat nous cursos gratuïts sobre tre-
balls d’hivern, canals de recerca de 
feina, mercat de treball actual, currí-
culum per competències o Apps per 
trobar feina.
Les persones interessades en parti-
cipar-hi cal que s’adrecin al Servei, 
situat a l’Ajuntament o al Club de la 
feina, que funciona els dimarts i di-
vendres al matí a la Biblioteca i on, 
a més, trobaran aquests dies expo-
sicions i informació temàtica sobre 
treballs d’hivern, “smart cities”, ca-
nals de recerca de feina i benestar i 
imatge personal.

Caminades A cent 
cap als cent
Una sortida a Les Franqueses ha 
iniciat el nou curs de les caminades 
del cicle A Cent cap als Cent, que or-
ganitza l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona. Les persones grans 
que vulguin participar-hi, sempre 
que disposin de bona forma física, 
poden apuntar-se ja a l’Ajuntament. 
Les properes sortides es faran el 21 
de febrer a Sallent, el 14 de març a 
Puig Reig i l’11 d’abril al municipi.

Articles d’opinió al 
Nosaltres
La revista Nosaltres ofereix a la ciu-
tadania la possibilitat de participar 
en aquesta publicació de temàtica 
local amb articles d’opinió. Si es 
vol enviar un escrit, cal que es faci 
arribar, amb un títol breu i un mà-
xim de 1.000 caràcters, amb espais 
inclosos, a l'adreça comunicacio@
smmonjos.cat amb una fotocòpia 
del document d’identificació de la 
persona responsable de l’escrit.

Èxit de públic a la Fira de la 
Transhumància 

Monjos va comptar aquest any un èxit 
total de públic, que va participar de les 
nombroses activitats organitzades al re-
cinte, i que també va poder comprar o 
assaborir els vins, caves i embotits pre-
sents.

La Fira es va celebrar el passat 22 d’oc-
tubre a l’aparcament d’entrada als Mon-
jos i va comptar amb una trentena de 
parades relacionades amb la ramaderia, 
l’alimentació i l’artesania. Els nombro-
sos visitants de la mostra van poder tro-
bar una àmplia selecció de formatges, 
embotits i vins i caves de la zona, a més 
d’antiguitats i artesania. 

El públic va gaudir també d’un tancat 
d’ovelles dels pastors locals o activi-
tats per aprendre a munyir cabres, fer 
un jorn al mas, crear les pròpies ovelles 
amb la tècnica del Jumping Clay, fer es-
quelles amb fang o gaudir de l’actuació 
del Ball de Pastorets dels Monjos i de 

Alta participació a totes les activitats de la Fira de la Transhumància 

l’animació musical de La Portàtil FM, en-
tre altres. 

Propostes paral·leles 
El programa de la Fira va incloure tam-

bé activitats paral·leles, algunes d’elles 
emmarcades en el programa Viu el Parc 
de la Diputació de Barcelona, com ara 
un espectacle infantil; una exposició 
fotogràfica sobre la construcció de la 
presa del pantà de Foix; una taula rodo-
na sobre transhumància, camins rama-
ders i el projecte del Camí Ramader de 
Marina; un concorregut concert de mú-
sica celta o una caminada popular pel 
Parc del Foix.

La Fira estava organitzada per l’Ajunta-
ment i s’emmarca en el treball conjunt 
que es fa amb les localitats de Llívia i 
Lluçà per recuperar antics camins rama-
ders que anaven del Pirineu a la costa 
penedesenca. f
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NO rotund a la violència 
masclista

Activitats del 25N a Santa Margarida i els Monjos 

Formació en 
WhatsApp per a 
majors de 55 anys
La Biblioteca oferirà, el proper mes 
de gener, un curs gratuït per a per-
sones majors de 55 anys, sobre el 
funcionament del ‘WhatsApp i al-
tres Apps al mòbil’. El curs es farà els 
dies 15 i 22 de gener, de 5 a 7 de la 
tarda i cal inscripció prèvia, ja que les 
places són limitades.
El curs està organitzat per les fun-
dacions Pere Tarrés i Vodafone Es-
panya, amb la col·laboració amb la 
Diputació, per apropar les tecnolo-
gies de la informació a la ciutadania.

Cloenda dels tallers 
de memòria
Els tallers de la memòria, que es 
coordinen des dels serveis socials 
municipals, duran a terme el proper 
dijous 14 de desembre la cloenda de 
les seves activitats anuals. La festa 
començarà a un quart de quatre de 
la tarda a la societat La Margaridoia 
i comptarà, com en edicions ante-
riors, amb l’actuació de la coral Do-
Mi-Do. L’acte és obert a tothom.

Servei de recollida de 
poda porta a porta
L’Ajuntament ha creat un nou ser-
vei gratuït de recollida, porta a 
porta, de les restes de poda que es 
generen a les llars del municipi, que 
estarà operatiu fins al març. Per ac-
cedir-hi caldrà guardar en bosses 
d’escombraries el material petit 
com ara fulles, etc. Amb les bran-
ques s’han de fer feixos lligats de 
dos metres de llarg com a màxim.
Per recollir-ho cal trucar a l’Ajunta-
ment en dies laborables o a la Po-
licia Local els festius i caps de set-
mana, com a molt tard el divendres 
anterior a la poda. 

Les pancartes contra la violència mas-
clista van tornar a omplir els edificis mu-
nicipals, escoles i entitats del municipi 
amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional contra la Violència vers les 
Dones el passat 25 de novembre. A San-
ta Margarida i els Monjos, aquesta és 
una qüestió molt present en les accions 
del servei d'Igualtat de l’Ajuntament, 
que coordina nombroses activitats de 
conscienciació anuals, enguany sota el 
lema ‘colze a colze contra el patriarcat’. 

El Patriarcat perjudica
greument la salut 

Aquest any les accions de consciencia-
ció s’han inclòs en la campanya comar-
cal El Patriarcat perjudica greument la 
salut, que es va presentar el dijous dia 
23 al Molí del Foix amb la participació de 
diversos col·lectius i persones lligades a 

la lluita contra la violència masclista. 
L’endemà divendres al migdia va tenir 

lloc una concentració ciutadana davant 
l’Ajuntament i durant tota la tarda una 
mostra amb parades i activitats diverses 
davant l’Ajuntament. Aquesta iniciativa 
és la segona vegada que es duu a terme 
i va comptar de nou amb una gran quan-
titat de públic participant.

La setmana del 20 al 25 de novembre 
també es van dur a terme nombroses 
activitats al municipi com ara les del 
Tangram, on el jovent va realitzar diver-
ses accions de conscienciació, o a l’espai 
Antistiana amb una sessió de contes per 
als més petits.

Fa uns mesos, l’Ajuntament va editar 
la guia contra la violència masclista, que 
es pot trobar als equipaments i oficines 
municipals o bé al web santamargarida-
ielsmonjos.cat f
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El Ciarga i el Castell  
de Penyafort es van 
afegir el passat mes 
d’octubre a la Nit dels 
Museus al Penedès i les 
Jornades Europees del 
Patrimoni amb l’objectiu 
de donar a conèixer 
els elements culturals 
del territori. El Ciarga 
va acollir una sessió de 
contes a càrrec de Jordina 
Biosca i el Castell de 
Penyafort, nombroses 
visites guiades.

La campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, ha finalitzat aquest novembre, 
per tercer any a Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal. Es tracta d’una 
iniciativa conjunta que ha permès oferir 78 premis amb propostes culturals, turístiques i 
gastronòmiques, a les persones que han comprat als establiments d’aquests municipis.

El programa Rius 
amb Vida al Penedès 
ha tornat de nou a Santa 
Margarida i els Monjos amb 
una activitat d’identificació 
de rastres de fauna. Les 
persones participants 
van assistir primer, entre 
setmana a una xerrada taller 
al Molí del Foix i el dissabte 
18 de novembre es va 
completar amb una sortida 
de camp pel Parc del Foix.

Delegació 
d’Òdena al mercat

Una delegació de representants polí-
tics i tècnics de l’Ajuntament d’Òdena, 
a l’Anoia, va visitar el passat mes de 
novembre el municipi, per conèixer de 
primera mà les intervencions i l’experi-
ència de Santa Margarida i els Monjos 

amb el mercat no seden-
tari dels diumenges. Un 
mercat que el proper 1 
de desembre complirà 
26 anys i tancarà així les 
celebracions de les no-
ces d’argent que ha estat 
durant a terme aquests 
darrers mesos. 

Òdena no és la única 
població interessada en 
conèixer l’experiència 
en l’encaix entre mercat 

i comerç local. L’Ajuntament rep sovint 
consultes en aquest sentit i des de la 
Diputació de Barcelona es posa com a 
exemple de bones pràctiques, a gestió 
del mercat del municipi. 

Pensar en el 
carnaval

Malgrat que sembli que encara falta 
molt, són moltes les persones del mu-
nicipi que treballen des de fa temps en 
les coreografies i les carrosses que es 
podran veure per la propera edició del 
Carnaval.

Enguany, la rua de carnaval es celebra-
rà als Monjos el diumenge 11 de febrer, 
mentre que el concurs de disfresses de 
la Ràpita es farà el següent cap de set-
mana, és a dir, el 17 de febrer al CCRR.

Les bases de participació per al carna-
val de Santa Margarida i els Monjos es 
faran públiques durant aquest mes de 
desembre i les inscripcions és previst 
que s’obrin del 8 al 15 de gener.

Enguany i com a novetat, és conegut 
l’anunci que ha fet el grup de la Ràpita 
de tornar a fer carrossa per carnaval 
després d’un any d’impàs sense ha-
ver-ho fet.
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L’Ajuntament 
informa que l'empresa 
MasMòvil  ha començat 
a passar pels habitatges 
a demanar el permís 
per instal·lar la segona 
xarxa de fibra òptica, 
que junt amb la de 
Movistar completaran 
el nombre màxim de 
xarxes permeses i que 
donaran l’accés a la resta 
d’operadors del mercat.

Bons contactes a 
l’Speed Dating 

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Mon-
jos va realitzar el passat mes d’octubre 
una nova sessió d’Speed Dating Profes-
sional al municipi. En aquesta ocasió 
estava adreçada especialment a treba-
lladors i empresaris de l’àmbit de la lo-
gística i la producció. A la trobada van 
participar-hi vuit empreses i una vintena 
de persones candidates que van valorar 
molt positivament la jornada. De fet en 
acabar la reunió ja es van establir els 
primers contactes per fixar entrevistes 
personalitzades amb la voluntat que pu-
guin convertir-se en llocs de treball.

Una Speed Date és una sessió de cites 
ràpides que permet establir contactes 
breus entre empreses i candidats, on 
cada persona pot presentar el seu cur-
rículum durant tres minuts.

La pista agafa 
forma
Les reformes que s’estan duent a terme 
aquest any a la pista poliesportiva de 
l’avinguda de Catalunya estan agafant 
forma. Els treballs han permès l’elimina-
ció de l’antiga graderia i dels vestidors 
que hi havia en aquest espai i la creació 
de les parets de tancament perimetral. 
Ara s’està treballant ja en la construcció 
dels nous vestidors, que estaran ubicats 
a la planta baixa i el primer pis de l’espai 
que abans ocupava el bar de la pista.
Les obres és previst que finalitzin a mit-
jans del proper any 2018.

El llibre de 
plantes remeieres 
del Penedès editat per 
l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 
aquest any, dins del 
Remeiart, està tenint 
una àmplia acollida. Des 
de l’estiu el llibre s’ha 
presentat a una desena de 
poblacions acompanyat 
de xerrades i tallers 
sobre el Remeiart o les 
propietats de les plantes.
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L’Ajuntament aprova un 
pressupost de gairebé
9 milions d’euros

L’Ajuntament ha aprovat un pres-
supost municipal per al 2018 de 
8.945.674,13 euros. 

L’alcaldessa Imma Ferret ha desta-
cat la moderació dels comptes, ja que, 
“com els darrers anys, s’han fet vetllant 
pel manteniment del nivell de qualitat 
dels serveis que l’Ajuntament presta a 
la ciutadania”. En aquest sentit es man-
tenen capítols destinats especialment a 
la generació de polítiques d’acció soci-
al, promoció econòmica, manteniment 
dels serveis i atenció a les persones.

Els comptes incorporen també aquest 
any un augment de la partida de per-
sonal degut a un lleuger increment de 
sous i de la plantilla. 

En el capítol d’inversions per aquest 

any s’ha mirat de preveure el major 
nombre de projectes possible, comp-
tant en gran mesura amb subvencions 
per a la seva realització o els recursos 
propis en alguns casos.

Com a obres importants incloses des-
taquen la finalització de la pista polies-
portiva, l’arranjament de diversos ca-
mins rurals o la creació d’un espai caní 
i l’eix cívic Cal Rubió- Monjos, tot i que 
no es descarten altres inversions sem-
pre que aquestes provinguin de subven-
cions o de la incorporació d’excedents 
per majors ingressos. 

Els pressupostos van ser aprovats amb 
els vots a favor dels grups municipals 
del PSC i CIU, l'abstenció de PA-CUP i el 
vot contrari d'ERC. f

Es preveu crear un eix cívic a l’avinguda de Cal Rubió

Convocatòria de 
pressupostos
participatius
En el pressupost municipal de l’any 
2018, aprovat pel Ple Municipal el 
passat 27 de novembre, es va fer la 
reserva d’una partida de 40.000 eu-
ros destinada a pressupostos parti-
cipatius. 
Aquesta és una fórmula que estan 
utilitzant diversos municipis i que 
permet a la ciutadania poder es-
collir a quins projectes es destinen 
aquests diners, que estaran inclo-
sos en el capítol d’inversions, mit-
jançant un sistema d’elecció pública 
dels projectes.
Aquest procés és la primera vegada 
que es duu a terme a Santa Marga-
rida i els Monjos i s’engegarà durant 
el primer trimestre d'aquest proper 
any. 
Per fer-ho s’establirà un calendari 
que començarà amb una xerrada 
informativa sobre els pressupostos 
participatius per a totes les perso-
nes i entitats interessades i seguida-
ment s’obrirà el termini per tal que 
es presentin les diferents propos-
tes.
Posteriorment una comissió for-
mada per representants polítics i 
tècnics valoraran que les propostes 
presentades siguin viables i s’obrirà 
un procés de votació popular per 
escollir-los.
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Data inici        Data Fi

02/05/2018    05/07/2018

                 01/06/2018

                 02/07/2018

       03/09/2018

       02/11/2018

03/09/2018    05/11/2018

01/03/2018    04/05/2018

17/09/2018    19/11/2018

02/05/2018    05/07/2018

                01/06/2018

                01/10/2018

02/05/2018   05/07/2018

                01/06/2018

                01/10/2018

02/05/2018   05/07/2018

02/05/2018   05/07/2018

02/05/2018   05/07/2018

02/05/2018   05/07/2018

Calendari fiscal 2018
Data inici        Data Fi
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El ple de l’Ajuntament va aprovar el 
passat octubre les ordenances fiscals 
pel 2018 amb la congelació de les taxes i 
impostos que la ciutadania haurà de pa-
gar de cara a l’any vinent. 

El consistori considera necessari conti-
nuar en la línia  de no incrementar els ti-
pus impositius de les ordenances fiscals, 
atès que la situació econòmica continua 
sent complicada per a moltes famílies.

Els únics canvis respecte el 2017 seran 
les modificacions per adequacions a 
les normatives d’aquest any i un ajus-
tament de la taxa de l’aigua marcat 
per la necessitat del servei. En aquesta 
taxa s’ha augmentat en 12 cèntims la 
factura de l’aigua (bimestral) per a una 
família de 3 membres amb consum mit-
jà, segons l’estudi de l’Empresa Muni-
cipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA). 
Aquest ha estat tot l’increment de les 
taxes pel que fa a les llars, tot i que 
també es crea una taxa social amb im-
portants reduccions d’aquesta factura 
per a les famílies que acreditin escassa 
capacitat econòmica. Els grans consu-
midors d’aigua, bàsicament empreses, 
tindran un augment del 2.5% en el tram 
més alt de consum.

Bonificacions 
Les taxes aprovades inclouen també al-
gunes bonificacions en IBI del 30% en els 
edificis que tinguin instal·lat algun siste-
ma solar d’aprofitament tèrmic o elèc-
tric o una bonificació del 95% en l’ICIO 
quan s’instal·lin sistemes solars d’apro-
fitament tèrmic o elèctric.
També s’estableixen bonificacions del 
50% de la quota a les parades del mercat 
que venguin productes ecològics certi-
ficats o amb Indicació geogràfica pro-
tegida (IGP).  La quota a satisfer per la 
transmissió de les parades serà de 300€.
Les ordenances van ser aprovades amb 
els vots a favor del PSC i CiU i l’abstenció 
de PA-CUP i ERC.
En el mateix ple es va aprovar una modi-
ficació de la plantilla de personal per ne-

Audiència pública
L’Ajuntament va celebrar el 6 de novembre 
la segona audiència publica d’aquest any, 
que va començar amb l’explicació de la 
congelació de les ordenances fiscals, per 
part de l’alcaldessa Imma Ferret, i les 
consideracions dels grups municipals. 
CIU va recordar la importància de la 
participació, mentre que ERC va demanar 
que seria interessant centrar el debat 
en la situació dels presoners polítics 
a Catalunya. PA-CUP va anunciar que 
dividiria els seus regidors per poder 
assistir a l’assemblea del Comitè de 
Defensa de la República i des del PSC van 
posar èmfasi en la voluntat de treballar 
per les problemàtiques del veïnat.

Seguidament es va iniciar el torn de 
paraula obert al públic, que va articular 
les seves preguntes entorn al tema de les 
olors i la qualitat de l’aire al municipi.

El plenari congela els impostos per novè any consecutiu

L’Ajuntament congela els impostos 
per novè any consecutiu 

cessitats de contractació urgents, que 
va comptar amb els vots a favor de tots 
els grups i l’abstenció de PA-CUP. 
En l’apartat de mocions es va aprovar 
per unanimitat, una proposta presenta-
da pel grup del PSC per fer de l'educació 
una eina fonamental per a la construc-
ció d'una societat plenament democrà-
tica, socialment cohesionada i econòmi-
cament pròspera.
El grup d’ERC va presentar una moció 
per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya, que va acceptar incorpo-
racions del grup de PA-CUP i esmenes 
del PSC. La moció amb incorporacions 
acceptades per ERC no va prosperar, 
amb els vots a favor de tots els grups i el 
vot contrari del PSC. Seguidament es va 
procedir a votar la moció amb les esme-
nes proposades pel PSC i es va aprovar 
amb els vots a favor del PSC i CiU i el vot 
contrari de PA-CUP i ERC.
El ple va finalitzar amb el torn de precs 
i preguntes per part dels grups munici-
pals i els representants de l’ADN Mon-
jos que van voler expressar també la 
seva opinió a la sessió.

Contra la violència de l’1O 
L’Ajuntament també va viure a l’octu-
bre un ple extraordinari per debatre 
una moció de condemna de la violència 
generada pel govern espanyol durant la 

jornada del passat 1 d’octubre.
El text, presentat pel grup d’ERC expo-
sava condemnar de forma enèrgica la 
violència injustificada generada per l'Es-
tat espanyol contra persones; donar tot 
el suport a les persones ferides i exigir 
la retirada dels efectius policial, entre 
altres. La Moció va ser aprovada per 
unanimitat. f
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Jornades del 
Dia Universal 
dels Drets 
dels Infants

Santa Margarida i els Monjos va cele-
brar el passat 20 de novembre el Dia 
Universal dels Drets dels Infants amb 
una gran festa a la casa de cultura Mas 
Catarro.

La jornada va comptar amb una àm-
plia parada de jocs tradicionals; música 
en directe, amb Maria Rama; tallers i 
activitats diverses organitzades conjun-
tament per l’esplai El Vesper i el servei 
d’infància de l’Ajuntament. 

Als jardins de la masia s’hi va instal·lar 
també una carpa solidària per a la cons-
trucció d’un hospital per a nens i nenes 
malats de càncer, a càrrec de l’hospital 
de Sant Joan de Déu, que va comptar 
amb una xerrada informativa del pro-
jecte, a càrrec del seu impulsor Albert 
Gómez.

En acabar els infants i monitors i moni-
tores de l’esplai van dur a terme una lec-
tura teatralitzada del manifest del Dia 
Universal dels Drets dels Infants, que 
va finalitzar amb una cançó conjunta de 
les persones assistents. L’esplai també 

va organitzar una panera solidària per 
donar la seva recaptació al projecte de 
l’hospital.

Els actes de commemoració van inclou-
re alguns propostes prèvies a La Biblio-
teca, el dia 17, com ara la d’un taller de 

Matinal assolellada per la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Infants

creació per a fer un conte gegant amb 
plafons o la projecció d’un vídeo amb 
un flashmob elaborat pels infants de la 
ludoteca La Baldufa i de l’Espai Antistia-
na, que posteriorment va quedar expo-
sat durant uns dies a la Biblioteca.  f

La Mostra Artística es trasllada al gener
La Mostra Artística Sant Raimon de 
Penyafort es durà a terme en aquesta 
propera edició al gener, ja que l’Ajun-
tament, organitzador del certamen, ha 
decidit traslladar-la per afavorir-ne la 
participació dels infants i joves. 
La cita comptarà amb la mostra tradicio-
nal, que enguany arriba a la trenta-qua-
trena edició, per promoure treballs rea-
litzats en pintura, ceràmica, fotografia i 
escultura; i la mostra infantil, que estarà 
destinada a dibuix i fotografia.
Pel que fa als temes, en la categoria de 
fotografia s’ha escollit els 25 anys del 

mercat del municipi. Per a la catego-
ria infantil també s’estableix que els 
dibuixos presentats hauran de res-
pondre a la pregunta “quin personat-
ge t’agradaria que t’expliqués les ac-
tivitats que es fan al nostre municipi”·
Les obres es podran lliurar fins al 
20 de desembre i l’exposició estarà 
oberta del 9 al 26 de gener, a la casa 
de cultura Mas Catarro i del 12 al 23 
de febrer a l’Antistiana, per als tre-
balls presentats a la Mostra Infantil. 
El lliurament de premis es farà el 19 
de gener.
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A

f El Pla treballa actualment en 
donar resposta a necessitats 
d’urgència que han estat 
consensuades pels grups de treball 
i que necessiten resposta. 

f Amb la vista posada en el futur, 
el Pla defineix un treball de llarg 
recorregut amb la implicació de la 
participació ciutadana en el disseny 
d’estratègies

f Per elaborar el Pa Educatiu 
s’han engegat contactes amb tota 
la comunitat, en el sentit més 
ampli del terme, per aconseguir la 
màxima participació

mb l’objectiu de millorar 
els recursos educatius, la 
qualitat de vida dels infants i 
les seves famílies i la millora 
de la convivència al municipi, 
l’Ajuntament va començar 
a treballar ara fa un parell 
d’anys en el Pla Educatiu 
municipal, un document que 
lluny de ser estàtic, pretén 
esdevenir una eina viva i 
dinàmica per plantejar línies 
de futur. 
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Treball en equip per millorar 
l’educació

Els canvis socials, els hàbits, l’entorn i 
molts altres factors fan que els infants i 
joves es converteixin, sovint, en la bau-
la més feble la cadena social. Ara fa un 
parell d’anys, els serveis d’ensenyament 
de l’Ajuntament van detectar que calia 
definir un Pla Educatiu que donés noves 
respostes a les necessitats dels infants 
del municipi i les seves famílies.

Per fer-ho es va constituir un equip 
format per diferents serveis de l’ajunta-
ment i els centres educatius municipals, 
que va començar a treballar per garantir 
una millor atenció i per definir les estra-
tègies i les accions a desenvolupar en 
aquest camí de cerca de la millora de 
qualitat de vida dels infants i les seves 
famílies i la millora de la convivència al 
municipi.

En aquest temps s’hi han afegit tam-
bé altres sectors vinculats a l’educació, 
l’atenció a la infància i la cohesió social 
i en breu està previst que s’incorporin 
representants de les AMPAS, agents de 
sanitat, educadores de la llar d’infants, 
etc. 

Eixos de treball 
Actualment aquest equip coordinat 
treballa per respondre a necessitats 
d’urgència detectades des dels serveis 
i que per consens es considera que ne-
cessiten una resposta immediata. Per 
atendre-les s’han creat tres comissions 
de treball: la de famílies, la d’infància i 
adolescència i la de l’ús del català. 
El procés ha permès concretar algunes 
accions com ara la incorporació d’una 
nova integradora social per al servei de 
joventut; un projecte a realitzar amb els 
infants dels centres escolars, anomenat 
“projecte patis”; la signatura d’un con-
veni amb el consorci de normalització 
lingüística per a la creació de parelles 
lingüístiques; un taller de famílies; ses-
sions de participació amb els joves de 
l’institut, atenció psicologia infantil o un 
augment  del 300% en les beques d’ex-
traescolar, entre d’altres. 

Un segon eix de treball pretén anar més 
enllà i establir un camí de llarg recorre-
gut on, des de la participació ciutada-
na, s’impliqui a tothom en el disseny 
d’estratègies, d’iniciatives i accions que 
permetin respostes properes a la ciu-
tadania, amb valor socioeducatiu i que 

responguin als reptes que depararà el 
futur. Per perseguir aquest propòsit 
s’ha començat a treballar amb els joves 
del municipi, amb l’objectiu de promou-
re la cultura de la participació com a pi-
lar de tota institució, de tot govern i de 
tota comunitat. f

El pla aplega diversos sectors relacionats amb l’educació i la societat

El pla educatiu 
treballa per 
promoure la 
cultura de la 
participació com 
a pilar de tota 
comunitat
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Torna el
temps
màgic de
les festes
de Nadal

es festes nadalenques 
ens conviden a gaudir 
de l’ambientació, els 
retrobaments familiars o 
les il·lusions infantils amb 
agendes atrafegades i 
llargs àpats per viure en 
família i gaudir del Nadal. 
Però són també dies per 
recordar que sempre, aquí 
i allà, trobarem persones 
que ho passen malament, 
que han perdut éssers 
estimats o que pateixen 
malalties. Cal tenir-ho 
present en tot moment.

L
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El Nadal sempre torna. Algunes perso-
nes l’esperen amb il·lusió, d’altres amb 
indiferència o potser alguns amb tristor. 
Però sempre torna. I amb ell tornen un 
gran ventall de propostes i activitats 
que es preparen des dels serveis muni-
cipals i les entitats de Santa Margarida 
i els Monjos per complaure tots els gus-
tos i hàbits per viure les festes.

Totes elles les podreu trobar a l’agenda 
d’actes de Santa Margarida i els Monjos, 
ja sigui als equipaments o establiments 
habituals en format paper o bé al web 
de l’Ajuntament en format digital.

Fira de Nadal
La inauguració de les llums de Nadal 

del passat 30 de novembre ha donat el 
tret de sortida a les diverses activitats 
que s’han programat aquest any a San-
ta Margarida els Monjos. Una de les pri-
meres és la Fira de Nadal, que es farà el 
dia 10 de desembre al matí, a la plaça de 
Pau Casals amb parades d’artesania, ac-
tivitats lúdiques pensades per poder-ne 
gaudir amb els infants i en família, i un 
immens Tió que, per tercer any, queda-
rà instal·lat durant totes les festes a la 
plaça. Durant el dia de la fira els bars i 
restaurants el municipi oferiran menús 
nadalencs a preus promocionals.

En el calendari de propostes destaca 
també la celebració d’una nova campa-
nya del Comerç del Foix, amb el sorteig 
de premis de la ja tradicional Megapa-
nera.

Activitats infantils i esportives
Si les festes del municipi destaquen 

per alguna activitat al municipi, aquesta 
és, sens dubte, la gran quantitat de pro-
postes lúdiques i esportives adreçades 
a infants i joves. 

L’agenda inclou un any més el Parc Na-
dalenc Esportiu, organitzat pel servei 
d’esports de l’Ajuntament. Un clàssic 
que enguany es farà al pavelló del 27 al 

29 de desembre, de 5 a 8 del vespre. 
El mateix pavelló d’esports acollirà 

també el parc d’inflables Boti-Boti del 2 
al 4 de gener, de 4 a 7 de la tarda i des 
del Tangram oferiran una programació 
especial d’activitats per als joves.

Des de l’esplai El Vesper s’han organit-
zat també un casal de Nadal que tindrà 
lloc els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2, 
3, 4 i 5 de gener, al matí.
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Com arriba el Tió al nostre
municipi

Una de les novetats d’aquest Nadal és 
la presentació del conte ‘Com arriba el 
Nadal al nostre municipi’.

Es tracta del segon volum del que 
l'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va editar fa dos anys sobre els 
reis mags de l’orient i que ara narra l’ar-
ribada del Tió amb textos de Sara Ayoso 

i il·lustracions de Raquel Hidalgo.
El llibre es va presentar els passats 

dies 23 i 28 de novembre a la Biblioteca 
dels Monjos i a l’Espai Antistiana de la 
Ràpita, amb un taller de creació del Tió 
amb manualitats i la descoberta de les 
aventures del Tió fins arribar al munici-
pi, a càrrec de Carles Casas. Un acte de 
benvinguda que va aplegar molts nens i 
nenes i famílies.

Noves carrosses pels Reis Mags
Els patges reials han anunciat que arri-

baran als Monjos el dia 27 a dos quarts 
de set de la tarda i recolliran les cartes 
davant l’Ajuntament. L’endemà dia 28, 
seran al CCRR de la Ràpita a partir de les 
6 de la tarda.

I després dels emissaris reials, serà el 
torn per l’arribada de Ses Majestats els 
Reis de l’Orient, la nit del 5 de gener. 

Les cavalcades començaran a les dos 
quarts de sis de la tarda amb l’arribada 
a la Societat de Cal Rubió on recolliran 
les cartes dels infants. 

Una hora més tard, la cavalcada arriba-
rà als Monjos i passarà per tota l’avin-
guda de Catalunya, girarà pel carrer de 
Santa Margarida i continuarà fins a la 
rambla de Penyafel, on faran un tomb al 
voltant de la rambla i es farà la recepció 
oficial per part de les autoritats locals i 
els infants.

La principal novetat d’aquest any serà 
l’estrena de noves carrosses per rebre 
els Reis Mags als Monjos i Cal Rubió. 
D’aquesta manera el servei de cultura 
ha volgut fer un pas més en l’actualitza-
ció de la cavalcada, que fa dos anys va 
estrenar un vestuari renovat.

Les carrosses han estat ideades pels 
dissenyadors locals Raquel Hidalgo, 
Laia Martí, Narcís Cabré i Lourdes Vallès 
i presenten un aire molt temàtic que re-
produeix les zones d’origen de cada rei. 
A més incorporen diversos elements de 
seguretat per tapar els laterals i les ro-
des dels remolcs. 

Com l’any passat, i per motius de se-
guretat l’organització recorda que els 
punts per gaudir de manera segura la 
cavalcada dels reis mags d’Orient als 
Monjos són l’av. de Catalunya i rambla 
de Penyafel. També es prega que durant 
tot el recorregut es respecti la distància 
de seguretat de les carrosses, marcada 
pels col·laboradors i responsables de 
l’esdeveniment.

A la Ràpita, ses Majestats arribaran a 
les 7 de la tarda i recorreran els carrers 
centrals del poble, fins al CCRR, on els 
Reis recolliran les cartes dels nens i ne-
nes. 

Tant als Monjos com a la Ràpita, aquest 
any, per motius de seguretat, es con-
tinuarà amb la pràctica de l’any passat 
de no llançar caramels durant el recor-
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regut i destinar el mateix pressupost a 
caramels de més qualitat que es dona-
ran durant la recepció de ses majestats.

Nadal Solidari
L’associació Som Solidaris fa una crida 

a tenir presents aquests dies les famílies 
que pateixen dificultats al municipi.

Les persones que ho desitgin poden 
col·laborar realitzant donatius d’ali-
ments i productes de neteja o higiene 
personal als establiments que col·labo-
ren en la campanya Sos Aliments. 

Una altra de les campanyes que es re-
alitza és la de la recollida de joguines 
noves per a famílies amb manca de re-
cursos, a càrrec de benestar Social i la 
Creu Roja.

Per col·laborar-hi es poden comprar 
joguines noves i portar-les als establi-
ments col·laboradors o a l’Ajuntament, 
abans del 5 de gener.

Enguany també hi hauran punts de les 
recollida a la Fira de Nadal o a les activi-
tats del Parc Nadalenc.

Concurs de pessebres
Un dels clàssics del Nadal és el con-

curs de pessebres. Aquells que vulguin 
mostrar els pessebres realitzats cal que 
tinguin en compte que enguany, com 
a la darrera edició, presentarà algunes 
novetats en el sistema de participació, 
ja que incorpora un sistema de vot po-

pular a través de les xarxes socials. La 
inscripció del pessebre s’haurà de fer 
emplenant un formulari del web munici-
pal fins al 18 de desembre i les votacions 
es faran del 20 al 29 del mateix mes.

El lliurament de premis tindrà lloc el 4 
de gener a les 7 de la tarda, a la Biblio-
teca. f

La cara dels infants 
tornarà a brillar 
aquest any amb 
l’arribada de ses 
majestats els Reis 
Mags de l’Orient

f Tant als Monjos com a la Ràpita, 
per motius de seguretat, no es 
llançaran caramels durant el 
recorregut. Es donaran durant la 
recepció de ses majestats

f L’Ajuntament i la Creu Roja fan 
una crida a la participació en la 
campanya de recollida de joguines 
noves per a famílies amb manca de 
recursos

f Els Reis Mags estrenaran 
carrosses als Monjos i Cal Rubió, 
ideades per dissenyadors
locals i amb més elements
de seguretat
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Nou èxit de
la Festa del Most 

La Ràpita va celebrar aquest passat 
mes de novembre una nova edició de 
la Festa del Most amb l’evidència que el 
model encetat ara fa 5 anys està ja ple-
nament consolidat i la comprovació de 
l’èxit que conreen propostes com la del 
Corre Cellers, que cada any aplega més 
públic, no tan sols tastant els productes 
que s’ofereixen als diferents cellers par-
ticulars del poble, sinó fins i tot acompa-
nyant la comitiva pels carrers. 

Les activitats de la festa van començar 
el primer cap de setmana de novembre 
amb la gimcana de tractors i el concurs 
de poda. Al llarg de la setmana es van 
realitzar activitats com la tradicional nit 
de muntanyisme o una xerrada sobre 
l’impacte de la petjada de carboni a la 
vinya.

Els actes centrals van començar amb 
el pregó del president de la plataforma 
per una Vegueria pròpia, Fèlix Simón, 
l’obtenció del most de l’any i la inaugu-
ració de la Mostra de vins D.O. Penedès 
i Cava. 

Dissabte dia 11 fou el torn pel Corre-
most, al matí i pel Corre-cellers o la sar-
dinada popular a la tarda.

L’endemà diumenge la festa va conti-
nuar amb la celebració del 37è Concurs 

de Tastavins de la Ràpita i una sessió de 
màgia a la tarda.

La Festa del Most de la Ràpita està 
organitzada pel grup de Joves de la Rà-
pita, amb la col·laboració conjunta del 
CCRR i l’Ajuntament. f

Mostra de Vins i Caves 2017

Premis Joan Mañé
Guillaumes
Dins els actes de la Festa del Most, el 
divendres 17 de novembre l’església de 
la Ràpita va acollir el lliurament dels Pre-
mis Joan Mañé i Guillaumes convocats 
pel Grup d’Estudis Rapitencs i amb la 
participació de gairebé un miler de tre-
balls repartit en diverses categories, des 
d’infants de P3 fins a adults. L’acte va 
comptar amb la participació de la biblio-
tecària Gemma Grau, que va explicar un 
conte, i els parlaments de l’alcaldessa 
Imma Ferret i el president del Grup d’Es-
tudis Rapitencs, Joan Torrents.

Gran Recapte 
d’aliments
Els dies 1, 2 i 3 de desembre es duu 
a terme una nova edició del Gran 
Recapte d’Aliments. A Santa Marga-
rida i els Monjos la coordinació del 
voluntariat que participa en la reco-
llida el fa l’associació Som Solidaris, 
que gestiona el Banc d’Aliments del 
municipi.
A banda de les dates del recapte, 
les persones que ho desitgin poden 
contribuir portant aliments als dife-
rents espais distribuïts per les boti-
gues i equipaments del municipi. 

Casal de Nadal de 
l’esplai El Vesper
Aquest Nadal, l’esplai El vesper ha 
organitzat un casal adreçat a infants 
de 3 a 12 anys. Les activitats es du-
ran a terme els dies  27, 28 i 29 de 
desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener, de 9 
h a 13 h, a l’escola Arrels.
El preu del casal és de 35 euros, amb 
la possibilitat d’acollida de 8 a 9 del 
matí.

English Culture 
Week
L’institut El Foix ha organitzat un 
any més la “English Culture Week”, 
una setmana cultural anglesa que 
es farà els primers dies lectius de 
gener i en la que el centre viurà di-
verses experiències culturals, mu-
sicals i educatives en anglès amb 
l’alumnat.
Com a complement de la setmana, 
l’equipament juvenil Tangram ha 
organitzat una sessió de decoració 
anglesa el dia 9 de gener i un taller 
de cupcakes el dia 11. 
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Emprenedoria 
escolar a la Ràpita
Ja són dues les escoles del municipi que 
aquets curs participen al projecte Cueme. 
L’alumnat de cinquè primària de l’escola 
Sant Domènec s’hi ha afegit enguany, 
per incentivar l’esperit emprenedor 
dels infants, després que el curs passat, 
l’escola Arrels comencés el projecte. La 
cooperativa es diu +k@rt i, en el marc de la 
Festa del Most de la Ràpita, van presentar 
els productes que han estat elaborant ells 
mateixos, com ara arracades, penjolls, 
anells agulles, etc. La iniciativa va tenir 
molt d’èxit i es tornarà a fer de cara la 
campanya de Nadal.
El programa Cueme està impulsat per la 
Mancomunitat i pretén que els infants 
coneguin les passes de creació d’una 
cooperativa.

Ambients 
d’aprenentatge a 
l’escola Arrels
L’Escola Arrels ha engegat quest curs 
els ambients d’aprenentatge de la Co-
munitat de Grans, on els infants de 8 a 
10 anys poden treballar de forma autò-
noma i guiats per la figura del docent. 
El treball en aquests espais es fa cada 
dia d’onze a dos quarts d’una del migdia 
i permet que els nens i nenes de l’escola 
Arrels puguin escollir quines propostes 
treballar i en quina àrea, seguint sem-

pre un esquema d’assemblea anterior i 
posterior als ambients per tal de guiar 
aquest aprenentatge.
A cada ambient, l’alumnat pot trobar 
propostes diverses relacionades amb 
les àrees de llenguatge, de matemàti-
ques, d’arts plàstiques, de música, de 
ciències i també l’hort i el pati en anglès.

L’escola Sant 
Domènec ha celebrat 
la Setmana Cultural 
que enguany ha estat 
dedicada a l’antic Egipte, 
amb activitats culturals, 
sortides, aprenentatge de 
nous coneixements, tallers, 
elaboració de maquetes, etc. 
El colofó de la setmana el va 
posar l’actuació la coral La 
Bombeta Màgica de la Ràpita 
i el grup Landry El Rumbero.

Etiòpia, un país 
de llegenda h 
ha superat els 2.200 
exemplars venuts. El 
llibre, escrit per l’autora 
local Judit Sadurní, es 
va editar amb el suport 
econòmic de l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els 
Monjos i es pot trobar 
en català i castellà. La 
recaptació es destina 
íntegrament a un hospital 
maternoinfantil etíop.
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Mural per la 
convivència
L’Ajuntament, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, ha 
impulsat un projecte d’educació 
pel desenvolupament i en valors de 
ciutadania adreçat als infants i joves del 
municipi. El projecte ha treballat amb 
infància amb una sessió de contes a la 
piscina, a l’estiu; amb la creació d’un 
llibre gegant, 
per la celebració 
del Dia Mundial 
dels Drets dels 
Infants; i també 
s’ha treballat amb 
el col·lectiu de 
joves per crear un 
gran mural a la 
tanca de l’institut. 
L’obra ha estat 
dirigida pel 
conegut graffiter 
Lucas Amat que 
va realitzar sessions de conscienciació 
de respecte i civisme envers els espais 
públics. 

Cavalls al Castell de 
Penyafort

Una vintena de cavalls recuperats per 
la Fundació Miranda faran una nit d’es-
tada a Santa Margarida i els Monjos el 
proper dia 9 de desembre. Els cavalls 
van sortir del Pla de l’Orri, a la Serra 
de Catllaràs, el passat 31 d’octubre i, 
després de fer una estada d’uns dies a 
Montserrat, enfilaran cap a la costa, se-
guint el Camí Ramader de Marina que 
recorre un antic camí de transhumància 
des de la Cerdanya fins al Penedès. 

Els animals arribaran al municipi el dia 
9 de desembre a la tarda i passaran la 
nit en una zona habilitada especialment 
sota el Castell de Penyafort. L’endemà 
diumenge a les 9 del matí emprendran 
de nou el Camí Ramader de Marina fins 
la platja de Vilanova i la Geltrú. D’allà és 
previst que dilluns continuïn cap a Oli-
vella per passar l’hivern en una finca del 
Parc del Garraf.

Les persones que ho desitgin podran 
acompanyar caminant els cavalls, a la 
seva sortida del castell i durant tota 
l’estona que vulguin, tot i que el retorn 
haurà de ser lliure, ja que no s’habilitarà 
transport de tornada.

La Fundació Miranda és una associació 
sense ànim de lucre dedicada a la difu-
sió del coneixement, la comprensió i 
el respecte pel cavall, les persones i la 
terra. Actualment treballen en la recu-
peració de cavalls procedents de mal-
tractament per facilitar la seva vida en 
manada en grans espais naturals. Tam-
bé acompanyem processos de desenvo-
lupament personal, educatius i forma-
tius amb el suport i l’energia vital dels 
cavalls lliures.

La Fundació té cura de 50 cavalls, que 
viuen en un espai de més de 1.000 hec-
tàrees de patrimoni natural. f

Unes 150 persones van participar un any més a l’estada a Montserrat que s’organitza 
des dels Monjos per gaudir d’un cap de setmana al santuari. Aquest any es van fer, com és 
habitual les caminades de cada grup, la caminada de vespre fins als degotalls, la missa amb 
mossèn valentí Alonso, la tradicional xocolatada i una visita a les instal·lacions de l’escolania.

Activitats de la 
Casa d’Andalusia
La Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès 
ha organitzat el segon cap de setmana 
de desembre la tradicional setmana 
cultural. La festa començarà el divendres 
dia 8, a dos quarts de deu del matí, amb 
una jornada gastronòmica en la que es 
prepararan “migas” i es farà degustació 
i venda de productes andalusos, com 
ara “cachinas”, dolços, etc. Les ‘migas’ 
es serviran al migdia i els tiquets es 
podran adquirir durant la festa al preu 
de 5 euros. El mateix dia també es farà 
la representació del sainet “Novia 
por Internet”, a càrrec del grup de 
teatre de la Casa d’Andalusia del 
Garraf. La festa continuarà dia 10 de 
desembre on també han programat 
un festival folklòric amb grups de 
diferents cultures i nadales a càrrec del 
grup Aires de las Marismas. Totes les 
activitats es faran a la sala Alguer.
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Com dormir i com 
millorar el son dels infants, 
va ser el fil conductor 
de la xerrada taller que 
la llar d’infants Xiroi va 
organitzar el passat 17 de 
novembre amb el lema 
‘anem a dormir’. La sessió de 
caire molt pràctic va estar 
conduïda per la psicòloga Eva 
Antonio i va comptar amb la 
participació d’un nombrós 
grup de pares i mares.

Recepció 
Internacional

L’Ajuntament va acollir el passat mes 
d’octubre la recepció oficial als repre-
sentants dels centres que participen en 
el projecte europeu “Don’t forget what 
really matters”. Es tracta d’una iniciati-
va que es fa a l’escola Sant Domènec, 
de la Ràpita, junt amb altres escoles de 
Grècia, Itàlia, Letònia i Polònia. El pro-
jecte està finançat per la Unió Europea, 
té una durada de dos cursos i es focalit-
za en l’alumnat de 5è per treballar, en 
anglès, la situació dels refugiats al món i 
la cura del medi ambient.

A l’Ajuntament l’alcaldessa Imma Fer-
ret va rebre les responsables del projec-
te, Montse Nin i Carmen Sanlorenzo, els 
representants de les escoles europees, 
del departament d’ensenyament i de 
l’escola Sant Domènec.

Joan Turu a 
l’escola Dr 
Samaranch
L’il·lustrador Joan Turu va visitar l’esco-
la Dr Samaranch el passat 18 d’octubre 
per realitzar una xerrada sobre tècni-
ques de dibuix a l’alumnat de sisè de pri-
mària. Després els alumnes li  van donar 
idees per crear murals a les entrades del 
centre. De la idea original dels dibuixos 
de l'alumnat,  en va crear uns nous per-
sonatges que va plasmar a les parets.
El dia següent 
els alumnes de 
sisè van ajudar 
a en Joan Turu 
a pintar els di-
buixos, seguint 
les seves indica-
cions i consells, 
i en acabar ell 
en va fer els re-
tocs finals per-
què les expressions i detalls fossin més 
vistosos. 
El dibuix final es pot veure cada dia als 
vestíbuls del centre, que tenen ara un 
caire més alegre i divertit.

Un grup 
d'alumnes de 3r 
d'ESO de l’institut El Foix 
van fer l’intercanvi, a 
principis de novembre, 
amb alumnes d’un centre 
de la ciutat holandesa de 
Schijndel. Els alumnes van 
allotjar-se amb famílies 
holandeses i van visitar 
Rotterdam i  Amsterdam. 
El nois i noies holandesos 
retornaran la visita el 
proper mes de març.
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Mercat 
d’Intercanvi 
de roba i 
complements
La plaça de Pau Casals va acollir el 
passat 19 de novembre al matí, una 
nova edició del Mercat d’Intercanvi 
de roba i complements, amb el bes-
canvi d’un centenar de peces. 
El Mercat està impulsat pel Banc del 
Temps i l’Ajuntament, amb voluntat 
de promoure l’intercanvi com una 
acció o activitat que esdevingui una 
quotidianitat al municipi. 
El Mercat aposta pel foment de la 
reutilització i el reciclatge per donar 
una segona vida a objectes i peces 
que ja no s’utilitzen però que segur 
poden interessar o utilitzar altres 
persones. Alhora és una bona mane-
ra de fomentar el consum responsa-
ble i la prevenció de residus. 
Per a participar en el Mercat les per-
sones interessades duen la roba i 
els complements, en bon estat, a la 
parada situada davant l’Ajuntament 
la setmana abans de la seva celebra-
ció. Allà es bescanvia cada peça per 
un tiquet que serveix per escollir pe-
ces el dia del mercat.
El proper es durà a terme a la prima-
vera. f

La societat La Margaridoia ha cele-
brat aquest mes de novembre el 115è 
aniversari de l’entitat amb una expo-
sició sobre ateneus, una conferència a 
càrrec del historiador Ramon Arnabat, 
l’actuació del Cor de La Margaridoia i un 
concert de rock a càrrec del grup “Les 
Ombres”. Un dels plats forts de les fes-
tes fou també el sopar-ball d’aniversari 
i l’espectacular obra de teatre musical 
“Somnis del Paral·lel” a càrrec de l’Elenc 
Artístic Arbocenc (Creu Sant Jordi de la 
Generalitat) . 

Dins la programació de l’entitat, el diu-
menge 17 de desembre es representarà 
l’obra de teatre “Novembre del 75”, a 
càrrec del grup La Companyia es Grata 
i ja està anunciat el sopar-cotilló de Cap 
d’Any amb el grup Moon Star i la Festa 
Major d’hivern, del 19 al 21 de gener.

Actualment segueixen els tradicionals 

La presentació d’un llibre sobre ateneus de Ramon Arnabat va obrir
els actes d’aniversari

balls de cada dissabte i les classes de 
balls en línia, de saló i de zumba i el grup 
de joc de taula Rummi, busca noves per-
sones adultes participants de la taula, el 
dijous a la tarda.

Nova direcció al cafè 
Com a novetat esmentar que des del 

16 de novembre el cafè de la societat es 
denomina ‘El Refugi de La Margaridoia’ 
i està regentat per la família que fins fa 
poc tenia el bar Llunàtics.

La Margaridoia té també vigent fins a 
finals d’any una campanya per la recu-
peració d’antics socis i per la captació 
de nous associats i recorda que fins al 12 
de desembre, estan a disposició dels so-
cis i públic en general, les participacions 
de la loteria de nadal, tots els dimarts 
de 6 a 8 de la tarda, a la secretaria de la 
societat. f

La Societat La Margaridoia 
celebra 115 anys de vida
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Els infants de 2n de primària de l’escola Dr Samaranch van visitar el passat 10 de 
novembre les dependències de la Policia Local i l’Ajuntament, on van ser rebuts per l’alcaldessa, 
que va respondre les qüestions que havien estat treballant prèviament a classe. Els nens i nenes 
van fer de regidors, d’alcaldessa o de ciutadania per poder integrar-se més en la visita. 

Setmana de la 
ciència a l’institut

L’institut El Foix ha tornat a celebrar 
una nova Setmana de la Ciència amb di-
ferents activitats com ara tallers sobre 
astronomia, coets, robots i telescopis. 
L’alumnat de 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxille-
rat també van participar d’una xerrada 
sobre malalties infeccioses, a càrrec de 
La Marató de TV3. 

Els actes també van incloure una xerra-
da sobre Marie Curie, adreçada a l’alum-
nat de 3r d’ESO, i 
un taller de primers 
auxilis, pensat per 
als nois i noies del 
programa de 4t Fil.

Des del centre 
han valorat de for-
ma molt positiva 
la setmana perquè 
ha permès a l’alum-
nat “interactuar 
gaudint d’activitats molt diferents re-
lacionades amb el món de la ciència”. 
L’institut ha volgut fer públic també el 
seu agraïment a l’AMPA i a les empreses 
col·laboradores.

Activitats de
Cap d’Any
L’activitat associativa a Santa 
Margarida i els Monjos és elevada, com 
demostra la gran quantitat d’activitats 
que es duen a terme al municipi, o 
l’oferta de propostes culturals en dates 
assenyalades. Una de les properes és la 
de Cap d’Any, que enguany comptarà 
amb tres celebracions convocades per 
entitats. 
El Casal de la Gent Gran dels Monjos ha 
convocat Sopar ball que començarà a 
les 9 a les instal·lacions de l’entitat. 
Mitja hora més tard s’iniciarà la festa 
organitzada pel casal de la Gent Gran 
de la Ràpita i el sopar cotilló amb ball, 
impulsat per la societat La Margaridoia
Per assistir-hi cal adquirir els tiquets 
prèviament a les corresponents 
entitats. Les dates i horaris es poden 
consultar a l’agenda municipal.

El Casal de la 
Gent Gran  de la 
Ràpita va tornar a viure 
enguany la Festa de la 
Castanyada, amb un molt 
bon ambient, sopar, música 
en viu, castanyes, panellets 
i animació per part de 
totes les persones que es 
van sumar a la celebració. 
La festa s’inclou dins del 
programa d'activitats del 
Casal de la Gent Gran.

Les llars 
d’infants 
municipals Xiroi, 
tant a la Ràpita com 
als Monjos, van 
tornar a rebre un any 
més, la visita de les 
castanyeres. Diverses 
àvies de la localitat es 
van prestar a compartir 
una estona amb els 
infants més petits, 
que les van rebre amb 
els braços oberts.
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Nou any amb 
festes d’hivern 
als Monjos i a 
la Ràpita

El calendari de l’arribada del nou any, 
un cop passades les festes nadalen-
ques, ve marcar al municipi per la cele-
bració de les festes majors d’hivern als 
Monjos i la Ràpita amb programes d’ac-
tes organitzats per les dues societats 
del poble, la SCE La Margaridoia en el 
cas dels Monjos i el CCRR de la Ràpita.

Enguany la festa dels Monjos comen-
çarà el 19 de gener amb el pregó i el 
tradicional sopar popular que finalitzarà 
amb un ball a càrrec del duet Pentagra-
ma. La venda de tiquets es farà del 15 al 
17  de gener, de 18 a 20 h, a la secretaria 
de la societat.

L’endemà dissabte es farà el concert i 
ball de Festa Major amb el grup musical 
Què tal, i diumenge els actes finalitza-
ran amb l’ofici en honor de sant Antoni, 
amb la participació de la coral La Marga-
ridoia. A la tarda el programa inclou un 
tast de teatre, a les 6.

A la Ràpita el sopar de Festa Major i 
una vetllada musical al CCRR inaugura-
ran els actes de la festa major d’hivern 
el divendres 26 de gener. L’endemà es 
farà una matinal infantil i a la nit serà el 
torn pel tradicional ball, que comptarà 
amb La Banda del Coche Rojo

Les Festes Majors d’hivern obren la temporada anual d’activitats

Els actes finalitzaran diumenge amb 
l’ofici en honor de sant Domènec, el 
cant dels goigs amb la coral l’Amistat 
i un concert vermut de festa major al 
migdia, al CCRR. A la tarda es farà una 
representació teatral, al CCRR, inclosa 
en la Roda de teatre de Alt Penedès. f

La galeria Palmadotze, situada a la masia Mas Pujó del municipi, exposa fins al 8 
de març una mostra d’obres de Guinovart per commemorar el desè aniversari de la seva mort 
i una exposició de Rosa Amorós amb escultura i obra sobre paper La galeria es pot visitar de 
dimarts a divendres de 10 a 2 i de 4 a 7 de la tarda i els dissabtes al matí.

4.500 euros per la 
Megapanera del 
Comerç del Foix

Per novè any consecutiu l’associació 
Comerç del Foix impulsa la campanya de 
Nadal amb la MegaPanera, una promoció 
ja tradicional i esperada que aquest any 
rondarà la xifra de 4.500 euros en pro-
ductes i serveis de les aportacions de tots 
els col·laboradors. Per cada compra que 
es realitzi als establiments associats al Co-
merç del Foix, s’obsequiarà amb butlletes 
per participar en el sorteig de la Mega Pa-
nera que es farà coincidint amb el sorteig 
del Nen de la loteria Nacional el dia 6 de 
gener.
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Curses i cros amb
gairebé 900 
atletes 
El 21 d’octubre es va celebrar una nova 
edició del Cros Escolar i les Curses de 10 
i 5 Km organitzades pel Servei Municipal 
d’Esports de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de nombroses entitats i 
col·lectius del municipi. 
La matinal atlètica, amb sortida i arribada 
des del camp de futbol municipal, va 
comptar la participació de gairebé 900 
atletes, uns 600 al cros i 260 a les curses.
A la prova reina de 10 km, els guanyadors 
van ser Santi Peña, amb un temps de 34 
minuts i 29 segons i Jackeline Gómez, en 
fèmines, amb un temps de 43 minuts i 18 
segons. A la prova de 5 km els guanyadors 
van ser Sergi Martí i Mercè Guerra.

Parc Nadalenc 
Esportiu

L’ajuntament organitza un any més el 
Parc Nadalenc Esportiu, una cita clàssi-
ca adreçada a infants a partir de 6 anys, 
que aquest any canvia d’emplaçament 
degut a les obres de la pista poliesporti-
va de l’avinguda de Catalunya. El parc es 
farà al pavelló d’esports els dies 27, 28 
i 29 de desembre i  els nens i nens que 
hi participin podran practicar una gran 
varietat d’esports, realitzar un circuit 

d’aventura o aquest any, i com a nove-
tat, apuntar-se a un taller de mobilitat 
amb aparells elèctrics com ara patinets, 
monocicles, karts, etc. També es duran 
a  terme tallers a càrrec dels Falcons i els 
Castellers de Vilafranca.

L’entrada al parc té un cost de 3 euros 
diaris.

El pavelló 
esportiu  va acollir 
el passat 18 de novembre 
el 13è Trofeu Nacional 
de Patinatge Artístic El 
Foix, amb la participació 
de clubs d’arreu de 
l’estat espanyol. Sota 
l’organització del Club 
Patinatge Artístic 
Monjos, la jornada va 
resultar tot un èxit de 
participació i de qualitat 
de les exhibicions.

Dues porteries 
de futbol llueixen des 
d’aquesta tardor a una  de 
les zones de l’aparcament 
d’entrada als Monjos, 
que d’aquesta manera 
pot ser utilitzat com a 
espai d’esbarjo quan 
disminueix el nombre 
de cotxes aparcats.
Les porteries es sumen 
a les cistelles de 
bàsquet que ja havia 
en aquesta zona.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Horaris d’atenció al públic del grup de CDC a l’Ajuntament.
Tots els dilluns de 20 a 21 h, a l’Ajuntament

pobleactiusmm@gmail.com
twitter@PACUPSMM
facebook/pobleactiusmm

Per novè any consecutiu, el govern Socialista a l’Ajuntament, tor-
na a apostar per no pujar les taxes i els impostos municipals pel 
proper any 2018. Donat que la situació econòmica continua sent 
complicada per a moltes famílies, es considera necessari continu-
ar en la línia encetada de no incrementar els tipus impositius de 
les ordenances fiscals. Així és com entenem els socialistes les po-
lítiques d´esquerres i socials, estant al costat de les persones. El 
projecte de pressupost pel 2018, seguint les directrius marcades 
al Pla d’Actuació Municipal, prioritzarà l´atenció a les persones, 
juntament amb el manteniment dels serveis públics municipals. 

A destacar com a novetat la inclusió d’una partida per encabir 
projectes sorgits d’un procés participatiu, on de forma individual 
o col·lectiva, mitjançant alguna entitat, podrem presentar pro-
postes d’inversions o projectes, que podran ser inclosos en la 
despesa ordinària del proper any. Obrim així els Socialistes, una 
nova porta a la participació ciutadana, mentre altres grups, el 
que fan, és tancar-la, auto excloent-se del consell municipal de 
comunicació.
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

El govern Socialista aposta de nou per no apujar impostos

El 2017 els catalans hem recorregut un camí impressionant, hem 
posat Catalunya i la República en el mapa del món. Però això és 
insuficient i no hem culminat la feina. El PP, Cs i el PSC/PSOE han 
demostrat que s’hi val tot, i la independència, en aquest context, 
és molt costosa. A SMiMonjos immersos com la resta de Catalu-
nya en aquest procés, hem patit la vergonya de la inhabilitació 
de l’anterior alcalde i de la secretaria. La suspensió del Pla Muni-
cipal d’Urbanisme. El sectarisme de les decisions municipals. Les 
obres de la Pista Vella que no tindrà les mides reglamentaries. La 
manipulació informativa, etc,...

A ERC estem convençuts del triomf. El govern espanyol i l’ajunta-
ment ens havien dit que no hi hauria urnes, ni paperetes. Que no 
votaríem i vam votar l’1-O. Siguem conscients de la nostra força 
davant d’un Estat i uns partits que no ens volen seduir sinó sot-
metre. El dia 21 els demòcrates hem d’omplir les urnes de digni-
tat i d’esperança. El 2018 reforcem els valors socials que són els 
republicans i la voluntat de fer una Catalunya i, conseqüentment, 
un municipi millor. 
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Per un bon i lliure 2018!!!



Juan Carlos Morejudo
frecolzament
Soc el representant 
de la Policia Local 
a la taula contra la 
violència masclista 
des d’on treballem 
per conscienciar la 
societat. Quan es 
requereix la policia, 
el més important és 
que la dona se senti bé i acollida i que 
sàpiga que compta amb tot el nostre 
recolzament. Seguidament li demanem 
que cursi denúncia i l’adrecem a les 
mesures a les que es pot acollir. 

Manuela M.P.
fforça
Jo vaig ser maltractada pel pare dels meus 
fills. El justificava pel seus problemes 
amb l’alcohol però pensava que no em 
valdria per mi mateixa i volia seguretat 
per ells. Vaig tenir la 
sort que ell va marxar 
i de sobte va ser 
com si respirés per 
primera vegada. Poder 
comptar amb l’atenció 
psicològica ha estat 
molt beneficiós; 
m’ha ajudat a 
superar-me i m’ha obert possibilitats 
per fer que em valorés més a mi 
mateixa, sense jutjar-me ni compadir-
me; mostrant-me camins i fent-me 
sentir que jo els podia escollir i fer.

Mercè Salat
facompanyament
Els psicòlegs juguem un paper important 
en l’acompanyament a les dones que han 
patit maltractaments 
perquè quan una dona 
passa per una situació 
d’aquest tipus està 
patint i té un estrès 
molt gran associat 
a una situació de 
confusió, sentiments 
de culpa o de manca 
de confiança. Per això les acompanyem 
perquè puguin prendre les millors 
decisions i desvincular-se emocionalment 
de la persona que les maltracta. 

NO, a la violència
masclista

El suport perquè les víctimes es sentin recolzades és fonamental

Les celebracions del 25 de novembre 
contra la violència vers les dones solen 
ser un moment cabdal per posar sobre 
la taula una de les xacres més impor-
tants de la nostra societat i que, lluny 
de desdibuixar-se, sembla que continua 
sent molt present. Malauradament en 
tenim mostres massa sovint als mitjans 
de comunicació. 

Davant d’aquest problema cal que la 
societat no miri cap a una altra banda i 
que augmenti la possibilitat que les do-
nes víctimes trobin espais en els que es 
sentin escoltades, recolzades i ben ate-
ses. 

Per aconseguir-ho, el Servei d’Igualtat 
de l’Ajuntament i el seu programa Dona 
al Dia fa ja molts anys que es treballa per 
sensibilitzar a la ciutadania sobre les vi-
olències vers les dones, per aconseguir 
la detecció precoç de les víctimes i per 

oferir  atenció i recuperació de qualitat. 
El treball es fa de forma coordinada en-

tre el servei d’igualtat, la Policia Local, 
els serveis socials i la sanitat, i es comp-
ta amb recursos pensats especialment 
per a dones, com ara un taller de crei-
xement personal o un servei d’atenció 
psicològica.

També es realitzen campanyes de sen-
sibilització adreçades a la ciutadania en 
general i a col·lectius d’especial interès, 
com ara els joves o els infants, i es treba-
lla en espais concrets com la Biblioteca, 
el Tangram, l’institut, etc. 

Es tracta d’accions que pretenen anar 
sembrant la llavor d’una consciència i 
una actitud que permeti eradicar total-
ment la violència masclista o, si més no, 
que faciliti que les dones que es trobin 
en aquesta situació iniciïn el camí per 
poder sortir-ne.

Ens en sortim  ;-)


