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Torna el carnaval més familiar 
de les nostres comarques
Vint-i-cinc carrosses i comparses participaran el proper 11 de febrer a la rua de carnaval dels 
Monjos, que enguany consolidarà els canvis que es van dur a terme l’any passat en quant a 
recorregut. Els participants es concentraran al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al costat de 
l’institut el Foix i d’allà sortiran puntualment a les 12 del migdia en direcció a l’avinguda de 
Cal Rubió. Des d’aquí, la rua girarà pel carrer d'Eugeni d'Ors, carrer de Núria i avinguda de 
Catalunya fins al punt d'informació del mercat. 
La rua ha esdevingut un dels actes diürns més importants de les nostres comarques en 
nombre de participants i de públic i està considerada l’acte de caire familiar més participatiu 
del carnaval ja que són moltes les comparses formades per colles o membres d’una mateixa 
família que hi surten. 
Els actes carnavalescs al municipi inclouran diverses propostes per a infants i adults 
organitzades per les entitats al llarg de la setmana de carnaval. A l’agenda festiva destaquen 
concursos i activitats per a joves i infants al Tangram i a l’espai Antistiana, la rua de la ludoteca, 
balls de disfresses i carnaval infantil a la Margaridoia o al casal de la gent gran, entre altres. 
Les propostes culminaran el dissabte 17 de febrer a la Ràpita, amb el ball de Carnaval i el 
concurs de disfresses al CCRR.
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Novetats a la Mostra Artística Sant 
Raimon de Penyafort

La Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort s’ha tancat amb 
molt bones valoracions de les novetats incorporades enguany, 
com ara el trasllat al gener, per coincidir amb la celebració de 
sant Raimon; la inauguració, amb un acte anomenat Expressa’t, 
on adults i infants van poder fer creacions amb diferents mate-
rials i tècniques; o la creació dels guardons a càrrec de l’artista 
local, Marc Martí.

La Mostra, organitzada per l’Ajuntament, aplega obres de 
pintura, ceràmica, escultura i fotografia. També cal destacar la 
Mostra Infantil, que va comptar amb 900 dibuixos, dels que es 
van escollir 217 per ser exposats, amb la creació d’un personatge 
que servirà per explicar les activitats infantils del municipi. 

El lliurament de premis es va fer el 19 de gener a la casa de cul-
tura Mas Catarro amb l’actuació del grup local Crom Acústics. La 
Mostra es va tancar el 26 de gener i les obres infantils es podran 
veure del 13 al 23 de febrer a l’espai Antistiana de la Ràpita. f
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Nou personatge
Els infants de Santa Margarida i 

els Monjos tindran des d’ara un nou 
personatge que s’encarregarà d’anar-
los explicant quines activitats es fan 
al municipi al llarg de l’any. La nina/
personatge és obra de Maria Díaz, dels 
Monjos, i es va escollir aquest passat mes 
de gener entre els 900 dibuixos que van 
participar a la Mostra Artística Infantil 
Sant Raimon de Penyafort. 

El nou personatge encara no té nom, 
tot i que des del servei d’infància de 
l’Ajuntament s’està pensant en dur 
a terme un procés per torbar-lo, que 
compti amb la màxima participació dels 
nens i nenes.  

Aquesta és una de les accions que 
s’estan duent a terme de forma 
coordinada amb la taula educativa a la 
que hi participen diversos actius de la 
comunitat escolar i familiar.

Inscripcions pel 
Sopar de la Dona
L’ajuntament organitza aquest mes de 
març una nova edició del sopar de les 
dones, que cada any aplega més de 300 
dones en un acte lúdic emmarcat en les 
celebracions dels actes del 8 de març.
Aquest any, i degut a les obres de la pis-
ta de l’avinguda de Catalunya, on tradi-
cionalment s’ha celebrat l’àpat, el sopar 
es durà a terme al restaurant Ca n’Ayxe-
là el divendres 9 de març. Les inscripci-
ons es poden fer del 19 al 28 de febrer, 
o fins a exhaurir places, a l’Ajuntament. 

Per fer-les cal tenir en compte que s’han 
de fer per grups i que l’acte està adreçat 
a dones majors de 12 anys. El sopar té un 
preu de 13 euros, aquest any. 

L’espai 
Antistiana recull una 
nova programació amb 
activitats que es fan cada 
dimecres, programades 
des dels serveis d’infància 
i joventut de l’Ajunatment. 
Les propostes es poden 
consultar cada mes 
a l’agenda municipal 
i inclouen tallers 
de psicomotricitat, 
manualitats, creació, 
tallers d’expressió, etc. 

Etiòpia, un país 
de llegenda  
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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Pasqua d’aplecs i
celebracions festives

Els actes de Pasqua començaran a 
Santa Margarida i els Monjos el proper 
25 de març amb la benedicció de rams, 
palmes i palmons i els diferents oficis or-
ganitzats des de la parròquia de santa 
Margarida, a les esglésies de la Ràpita

i els Monjos.
Enguany l’associació Comerç del Foix 

tornarà a realitzar la seva campanya de 
La Mona, una de les activitats tradicio-
nals d’aquesta entitat i molt esperada 
per part del públic local. La campanya fi-
nalitzarà el dijous dia 29 de març, jorna-
da festiva al municipi, amb el sorteig de 
les mones de Pasqua als establiments 
col·laboradors.

Dissabte i diumenge serà el torn per 
a les caramelles, amb les cantades que 
les corals l’Amistat, la Bombeta Màgica 
i Margaridoia faran a diversos espais del 
municipi.

Els actes més concorreguts, però, es 
celebraran el dilluns de Pasqua, amb els 
aplecs de Penyafel i Montanyans.

L’aplec de Penyafel com cada any co-
mençarà amb la missa cantada a l’ermi-
ta, amb la coral Amics de Penyafel i con-
tinuarà amb la paella d’arròs per a 400 
persones; les sardanes, les caramelles o 
el cant de la salve a l’ermita. 

Pel que fa al de Montanyans, enguany 
arriba a la seixanta-tresena edició i in-
clourà la tradicional missa, al migdia, 
amb el cant dels goigs de Santa Maria 
i una cantada de caramelles a càrrec de 
les corals l’Amistat i la Bombeta Màgica 
de la Ràpita. f

Aplec de Penyafel

Preinscripcions als 
centres educatius
S’acosta el període de preinscripció per 
al curs 2018-2019 i, tot i que el Departa-
ment d’Ensenyament no ha fet públi-
ques encera les dates, es calcula que 
aquest any estaran al voltant de Pasqua. 
Per aquest motiu les escoles ja estan co-
mençat a planificar les jornades de por-
tes obertes i sessions informatives. La 
Dr. Samaranch la durà a terme durant la 
primera quinzena de març, l'Arrels el 6 
de març i l'escola Sant Domènec i l’ins-
titut no han fixat encara data concreta.

Caminades
A cent cap als cent
L’ajuntament coordina, un any més, 
les caminades del cicle A cent cap 
als Cent, que es duen a terme cada 
any a diferents municipis de la pro-
víncia de Barcelona, amb el suport 
de la Diputació. Aquest any les per-
sones grans de Santa Margarida i els 
Monjos han visitat ja Les Franque-
ses i Sallent. Les properes sortides 
es faran el 14 de març a Puig Reig i 
l’11 d’abril es farà la tradicional sor-
tida pel municipi, a la que assistiran 
les persones grans de les 4 poblaci-
ons amb les que s’han intercanviat 
passejades per fer un tomb pels en-
torns del Parc del Foix. 

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.

Imatges
de Penyafel
L'associació Amics de Penyafel de-
mana la col·laboració ciutadana 
per contribuir a la realització d’una 
exposició sobre l’ermita i els seus 
entorns. L’entitat demana que les 
persones que tinguin fotografies 
de l’aplec o de  qualsevol tema re-
lacionat amb Penyafel, que es po-
sin en contacte o les facin arribar a 
la presidenta de l’associació, Lluisa 
Fontanals, o bé al correu amicsde-
penyafel@gmail.com
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L’atur baixa un 
1,72% l’any 2017 

El nombre d'aturats a Santa Margarida 
i els Monjos ha baixat un 1,72 % al llarg

de l’any 2017, segons dades del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Les xifres mostren una evolució a la 
baixa del nombre de persones aturades

al municipi, que ha passat de 488 per-
sones el gener de 2017 a les 443 del pas-
sat mes de desembre. En termes per-
centuals l’atur ha disminuït del 14,98 % 
al 13,26 % en el mateix període.

Tot i que hi ha hagut alguna lleugera 
remuntada després de l’estiu, les dades 
consoliden la constant davallada que 
l’índex d’atur està experimentant des 
de la xifra màxima del període de crisi, 
al 2013, amb el 23,63% de persones en 
situació d’atur al municipi.

El percentatge del municipi el de-
sembre de 2017 és un punt percentual 
més que el de Vilafranca del Penedès 
(12,29%) i lleugerament superior al de la 
mitjana de l’Alt Penedès (11,39%).

Ajuts econòmics a empreses 
i autònoms pel foment de 
l’ocupació

L’ajuntament ha aprovat les bases re-
guladores per a la concessió de subven-
cions a empreses de Santa Margarida i 
els Monjos per al foment de l’ocupació 
local. 

Es tracta d’ajuts a empreses, persones 
emprenedores o autònoms a les que 
poden optar empreses que tinguin com 
a mínim un centre de treball al municipi i 
que contractin laboralment persones en 
situació d'atur, persones ens situació de 
risc d'exclusió social, empadronades al 
municipi i que estiguin inscrits al Servei 
Local d'Ocupació, per treballar al centre 
de treball indicat. 

També podran optar a aquesta sub-
venció els nous emprenedors i empre-
nedores que es constitueixin d'alta com 
autònoms o en cooperatives. 

Les bases de la concessió de les sub-
vencions es poden consultar al web de 
municipal o al Servei Local d’Ocupació, 
ubicat a l’Ajuntament.

L’acord es va aprovar al plenari munici-
pal celebrat aquest dilluns, amb els vots 
a favor dels grups PSC, PA-CUP i CIU i 
l'abstenció d'ERC.

A la sessió es va aprovar també, per 
unanimitat, les bases per a la concessió 

d’ajuts municipals de llibres i ordinadors 
escolars, colònies, llar d’infants, menja-
dor de la llar d’infants i activitats extra-
escolars per al proper curs. 

El plenari va aprovar també la petició 
de pròrroga fins al 2019 per a la revisió 
del pla d’equitat de gènere per a la ciu-
tadania. La proposta es va aprovar amb 
els vots a favor del PSC, ERC i CIU i l’abs-
tenció de PA-CUP.

Pel que fa a la donació de comptes, el 
ple va prendre coneixement de la re-
núncia del representant de PA-CUP al 
Consell de Comunicació i es va informar 
de les dades del període mig de paga-
ment i l’informe trimestral de morositat 
de quart trimestre de 2017 que situen 
el pagament als proveïdors de l’Ajunta-
ment en una mitjana de 13,87 dies, per 
sota dels 30 dies que estableix la llei.

En l’apartat de mocions es va debatre 
una proposta del grup del PSC per exigir 
a la Generalitat l’abonament del deute 
pendent de les escoles bressol. La mo-
ció es va aprovar amb una esmena del 
grup de PA-CUP i els vots a favor de tots 
els grups excepte el d’ERC que va pro-
posar una esmena que finalment no es 
va acceptar, i es va abstenir. f

Eleccions 21D al 
municipi

Santa Margarida i els Monjos va tancar 
el passat 21 de desembre la jornada de 
les eleccions al Parlament de Catalunya 
sense incidències i amb una participació 
del 82,84%, quatre punts superior a la de 
les darreres eleccions autonòmiques de 
2015.

Per candidatures, la més votada va 
ser Ciutadan’s, amb el 27,69% dels vots 
(1.147), seguida de Junts x Catalunya, 
amb el 21,44% (888 vots) i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb el 21,22% 
(879 vots)

Els resultats van atorgar a la candida-
tura del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya el 14,29% dels vots (592), a Catalu-
nya en Comú Podem el 6,37% dels vots 
(264), a la Candidatura d’Unitat Popular 
el 3,77% dels vots (156) i al Partit Popular 
el 3,45% dels vots (143).
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Amb el lema ‘Tu proposes, tu tries’ 
l’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha posat en marxa un procés 
participatiu per fer propostes i decidir 
sobre la destinació d’una part dels pres-
supost municipal de l’any 2018.

La partida reservada és de 40.000 eu-
ros.

Aquesta és una fórmula que estan co-
mençant a utilitzar diversos municipis i 
que permet a la ciutadania poder esco-
llir a quins projectes es destinen aquests 
diners inclosos en el capítol d’inversi-
ons, mitjançant un procés d’elecció pú-
blica de les propostes presentades. 

Aquest procés participatiu és la prime-
ra vegada que es duu a terme a Santa 
Margarida i els Monjos i l’alcaldessa, 
Imma Ferret, es mostra convençuda 
que “amb aquesta iniciativa el nostre 
municipi continuarà millorant, i és per 
això que us animem a fer propostes i a 
participar activament en aquest projec-
te”.

Participació
El procés s’iniciarà amb una fase d’in-

formació, amb la realització de diverses 
xerrades en les que s’explicarà a les per-
sones interessades, el sistema de funci-
onament d’uns pressupostos participa-
tius. Les trobades s’han programat el 7 
de març, a les 19.30 h, a la Biblioteca; el 
15 de març, a les 20 h, a l’espai Antistia-
na de la Ràpita i el 22 de març, a les 20 h, 
a les antigues escoles de Cal Rubió.

A partir d’aleshores s’obrirà un període 
de presentació de propostes que es po-
dran lliurar a l’ajuntament o enviar-les 
directament a través del web municipal.

Les propostes es presentaran del 23 de 
març al 20 d’abril podran fer-les qualse-
vol persona empadronada al municipi. 

Acabat aquest termini, se n’obrirà un 
altre en el que una comissió d’avaluació 
formada per tècnics municipals de cada 
àrea i regidors dels diferents grups mu-
nicipals valoraran la viabilitat de les pro-

postes realitzades pels veïns i veïnes de 
Santa Margarida i els Monjos.

Propostes
En un procés participatiu d’aquestes 

característiques es recomana que les 
propostes siguin clares i concretes, de 
competència municipal i viables tècni-
cament i normativa. 

El municipi estrenarà aquets any pressupostos participatius

Pressupostos participatius a 
Santa Margarida i els Monjos

f En un procés participatiu cal 
que les propostes siguin clares 
i concretes, de competència 
municipal i viables 
tècnicament i normativa.

f Les votacions de 
projectes es duran a terme 
del 18 al 29 de juny, tant 
de forma presencial com 
telemàtica.

També és important que tinguin una vi-
sió de municipi i que la seva execució no 
sobrepassi els 40.000 euros.

Debat i exposició
Les propostes que hagin superat 

aquesta fase de viabilitat seran presen-
tades en una reunió que es durà a terme 
el 17 de maig, a les 19.30 h, a la Biblio-
teca, on s’explicaran els projectes esco-
llits i que seran exposats, del 4 al 15 de 
juny, a la Biblioteca i al web municipal. 

Votacions
Finalment, del 18 al 29 de juny s’obri-

rà un procés de votacions de propostes 
per tal que les persones que ho desitgin 
puguin votar els projectes, tant de for-
ma presencial com telemàtica.

Podran votar totes les persones ma-
jors de 16 anys que ho desitgin, i que 
estiguin empadronades a Santa Marga-
rida i els Monjos f
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Servei gratuït de 
recollida de poda

El proper mes de març finalitzarà el 
servei gratuït de recollida de restes de 
poda, casa per casa, que l’Ajuntament 
va posar en marxa la passada tardor. 

En aquest temps, nombroses persones 
han utilitzat aquest servei, pensat per 
oferir una solució a la gran quantitat de 
restes de poda i jardineria 
que es generen a les llars 
del municipi durant la tar-
dor i l’hivern.

La recollida es realitza 
tots els dilluns al matí i cal-
drà guardar el material pe-
tit com ara fulles o gespa, 
en bosses d’escombraries 
sense cap altre residu.

Les branques s’han de lli-
gar en feixos de 2 metres 
de llargs com a màxim.

Per fer la recollida cal tru-
car a l’Ajuntament en dies laborables 
o a la Policia Local els festius i caps de 
setmana com a molt tard el divendres 
anterior a la poda. 

Més consciència sobre 
la tinença d’animals de 
companyia

Tal i com ja es va anunci abans de fi-
nalitzar l’any, l’ajuntament impulsarà 
aquesta primavera 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 a casa, així com del comportament 
cívic que cal a l’hora de compartir espais 
públics.

La campanya inclourà elements peda-
gògics i promocionals en diferents su-
ports i comptarà amb la col·laboració 
de Sos Golden, una entitat d’àmbit naci-
onal, però amb la seu social al municipi, 
que treballa per la tinença responsable 
dels animals de companyia. 

La campanya, coincidirà amb la posa-
da en marxa dels dos espais canins dels 
Monjos, que es faran entre el carrer de 
sant Joan i el carrer de Lleida, darrera 

de la plaça del Molí de Vent, i al carrer 
de Maria Aurèlia Capmany, entre l’insti-
tut i l’escola Arrels. El tercer és previst 
que es faci a la tardor quan es dugui a 
terme la reforma del parc de Llevant de 
la Ràpita.

Amb la creació dels espais canins, di-
versos entrenadors de Sos Golden re-
alitzaran sessions de dinamització dels 
espais i d’interacció amb els animals per 
millorar la seva bona salut física i men-
tal.

El projecte no és la creació d’un simple 
“pipican” i està pensat per establir zo-
nes ben senyalitzades i delimitades per 
tanques, on les persones propietàries 
dels gossos puguin interactuar amb els 
animals, deixar-los córrer lliurement o 
jugar sense perill que s’escapin, sempre 
respectant unes normes de bon ús. f

L’Ajuntament ha instal·lat la nova deixalleria mòbil, després que l’anterior unitat fos 
robada fa uns mesos. El nou remolc, amb algunes millores respecte l’anterior, fa parada cada 
quinzena en una de les sis ubicacions fixades al municipi i compta amb vuit compartiments 
destinats a la recollida de fluorescents, olis vegetals, aerosols, residus especials, etc.

Certificat 
Biosphere per al 
Ciarga
Després d’un procés d’avaluació de tots 
els seus serveis, el Ciarga ha aconseguit 
aquest mes de gener la certificació Bi-
osphere Responsible Tourism de l’Ins-
titut de Turisme Responsable. Es tracta 
d’un segell de qualitat de l'Organització 
Mundial del Turisme que no només es-
tableix criteris de qualitat o sobre medi 
ambient, sinó que inclou requeriments 
de sostenibilitat, com són la responsabi-
litat social, la conservació dels béns cul-
turals, la satisfacció de les expectatives 
dels turistes sobre la destinació o la mi-
llora de la qualitat de vida de la població 
acollidora. 
Biosphere Responsible Tourism és la 
marca que reconeix les certificacions 
donen resposta a establir els criteris per 
obtenir un comportament sostenible en 
el negoci turístic internacional.
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Assemblea d’Economia Social 
i Solidària als Monjos

L’assemblea de la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària va aple-
gar als Monjos càrrecs electes i tècnics 
dels municipis implicats a la xarxa i com-
promesos amb la planificació de políti-
ques públiques pensades des d’una òp-
tica social.

El Molí del Foix va acollir el passat 30 
de novembre l’assemblea de la Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social i So-
lidària. Es tracta d’una associació cons-
tituïda el passat 2017 per 32 municipis 
catalans, entre els quals es troba Santa 
Margarida i els Monjos, que n’ostenta la 
vicepresidència. 

La primera assemblea de l’associació 
va servir per fer palès que l’associació 
ha de donar a resposta a la demanda de 
molts ajuntaments que estan plantejant 
la voluntat de fer polítiques públiques 
amb una mirada d’economia social i so-
lidària. 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos treballa des de fa anys en diver-
ses iniciatives per impulsar l’economia 
social i solidària a la població, totes elles 
canalitzades des de l’Espai per a l’em-
prenedoria social i solidària. 

Algunes de les accions que es duen a 
terme són la contractació d’empreses 

d’inclusió per a serveis com la neteja o 
la jardineria, el foment de l’emprene-
doria amb plans de formació, l’ajuda al 
banc del temps, la coordinació el Banc 
de roba o l’impuls de campanyes con-
tra el malbaratament alimentari, entre 
altres.

De cara a aquest 2018 s’està acabant 
de treballar en un projecte d’Horts soli-
daris que veurà la llum en breu. f

Assemblea al Molí del Foix

Sisena edició del 
Promociona’t
El Servei Local d’Ocupació de Santa 
Margarida i els Monjos ha tancat la si-
sena edició del Promociona’t. Es tracta 
d’un projecte d’acompanyament adre-
çat a residents al municipi, que tenen 
l’objectiu final d’incorporar-se al mercat 
laboral. 
Les persones participants han après a 
identificar oportunitats i posar-se en 
marxa per assolir els seus objectius pro-
fessionals, a partir d'elements actius de 
motivació, reforç de l'autoestima i ori-
entació.

La maleta de les 
famílies
El proper 27 de febrer, a les 6 de 
la tarda, es durà a terme a la casa 
de cultura Mas Catarro la primera 
sessió de la Maleta de les famílies, 
una xerrada d’orientació acadèmi-
ca-professional adreçada a joves de 
4t d’ESO i Batxillerat. Es tracta d’un 
projecte de la Diputació per ajudar 
en la tria de l'itinerari formatiu en el 
pas cap a l'etapa. El projecte consta 
d'una xerrada i dos tallers on es tre-
ballen pautes, eines i recursos que 
permetin a les famílies acompanyar 
els seus fills en la presa de decisions.

Nous cursos 
del Servei Local 
d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació ha pre-
parat nous cursos gratuïts sobre 
canals de recerca de feina, Twitter i 
Bebbe o per saber com afrontar una 
entrevista de selecció. Les persones 
interessades cal que s’adrecin al Ser-
vei, situat a l’Ajuntament o al Club 
de la feina, els dimarts i divendres al 
matí a la Biblioteca, on aquests dies 
trobaran informació temàtica sobre 
les competències que demana el 
mercat de treball i la industria de les 
tecnologies mòbils.

Grups ajuda mútua 
per a cuidadors/es
L’Ajuntament posa a disposició dels 
cuidadors i cuidadores de persones 
amb dependència, sessions d’ajuda 
mútua conduïdes per un psicòleg, 
que es fan un divendres al mes al 
casal de la gent gran dels Monjos. 
Les persones interessades, poden 
dirigir-se directament a la sessió o a 
serveis socials, al carrer de Sant Jo-
sep,1. La propera reunió es farà el 23 
de febrer.
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Al febrer es 
canviaran 70 punts 
de llum convencionals del 
tram final de l’av. de cal 
Rubió i d’un dels laterals 
de la rambla de Penyafel, 
entre altres. L’Ajuntament 
ha optat per canviar a 
llum led, ja que la mesura 
suposa un estalvi energètic 
de 50 W per punt de llum. 
L’estalvi energètic aproximat 
de 14.000 kWh/any. 

La pista es 
preveu que estarà 
acabada a l’estiu
Les reformes que s’estan duent a ter-
me aquest any a la pista poliesportiva 
de l’avinguda de Catalunya dels Monjos 
van al ritme previst per tal que la ins-
tal·lació pugui estar enllestida aquest 
estiu. Els treballs es centren ara en les 
divisions interiors i instal·lacions 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. També 
s’ha aixecat tot el terra de l’antiga pista 
i s’està preparant la base per la col·loca-
ció del nou paviment.
Els treballs han permès l’eliminació de 
l’antiga graderia i dels vestidors que hi 
havia a la pista i la creació de les parets 
de tancament perimetral. 

Incidències per 
les ventades
Les ventades que s’han produït els 
passats mesos de desembre i gener, 
han obligat a la Policia Local de Santa 
Margarida i els Monjos i la brigada 
municipal a dur a terme nombroses 
actuacions per la seguretat i el 
restabliment de la  normalitat a la 
via pública. Un dels dies de més fort 
vent, el passat 27 de desembre, es van 
registrar nombrosos desperfectes a 
la via pública per ratxes de vent que 

van arribar als 98,2 km/h. En aquestes 
darreres setmanes també s’han 
registrat ratxes de gairebé 90 km/h, 
especialment el dia 17 de gener.

Les obres de 
l’estació de Renfe 
estan pràcticament 
acabades i s’espera que 
Adif finalitzi del tot els 
treballs de remodelació 
que segons han explicat 
des de la companyia, estan 
pendents per la necessitat 
de solucionar un problema 
d’escomesa elèctrica per 
a la posada en marxa dels 
ascensors que donen 
accés al pas soterrat.
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Com cada any les activitats de les festes de Nadal venen precedides per la Fira i l’encesa de les llums de Nadal 
al poble. Aquest any també es va donar la benvinguda a les festes amb la presentació del conte Com Arriba el Tió al nostre 
municipi, amb un èxit aclaparador d’infants tant als Monjos com a la Ràpita. La rebuda dels patges reials també va ser tot un 
èxit o el concurs de pessebres, que enguany ha superat amb escreix la participació de l’any passat. 



Els Reis Mags estrenen noves 
carrosses al municipi

Una bona manera de reviure les fes-
tes nadalenques a Santa Margarida i 
els Monjos és a través d’aquest recull 
d’imatges que mostren un recorregut 
per les activitats realitzades. Les prime-
res van començar amb la presentació 
del conte del Tió, a la Biblioteca i a l’es-
pai Antistiana, però també cal destacar 
actes molt concorreguts com l’encesa 
de llums de Nadal, la Fira, a la plaça de 
Pau Casals, el lliurament de les cartes al 
patges reals, el concurs de pessebres o 
l’arribada dels Reis Mags, que enguany 
han estrenat unes flamants carrosses 
creades per joves dissenyadors locals. 

Tampoc podem oblidar les nombroses 
activitats que han organitzat les entitats 
del municipi, amb balls, concerts, teatre 
musical, el parc nadalenc Boti Boti, amb 
la participació de més de 300 infants, o 
propostes variades per celebrar el Na-
dal i el traspàs de l’any. f
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Activitats a la 
Margaridoia
Després de festejar el Cap d’Any i la Fes-
ta Major d’hivern, la societat La Margari-
doia continua amb la seva programació 
habitual, que aquesta temporada inclou 
els tradicionals balls de cada dissabte. El 
del dia 10 de febrer es celebra el Ball de 
Carrnaval, amb premis per a les millors 
disfresses, i el diumenge 25 de febrer es 
farà la calçotada social i un ball de tarda. 
De cara el mes de març destacar que està 
previst fer l’assemblea general de socis i 
el sopar-ball de primavera, el dia 24.
D’altra banda, segueixen  les classes de 
balls en línia, de saló i de zumba i aquest 
mes de febrer començaran les classes 
de sardanes i sevillanes. El grup de jocs 
de taula Rummi, que es reuneix els di-
jous a les 6 de la tarda, busca persones 
adultes per fer més amplia la composi-
ció de la taula. És una activitat gratuïta.  
I finalment esmentar que la secció de 
petanca té oberta la inscripció de juga-
dors/es pel torneig de primavera.
Tots els balls i activitats estan obertes a 
tothom i per les activitats amb inscrip-
ció es pot fer a la secretaria de la socie-
tat, els dimarts de 18 a 20 h, o al correu 
s.c.e.lamargaridoia@gmail.com o a les 
hores classe o activitat.

L’alumnat de l’escola 
Arrels ja té en marxa la 
seva cooperativa escolar 
anomenada Cooperaguau 
dins el projecte CuEmE, 
que van encetar l’any 
passat per aprendre 
totes les passes que cal 
fer per emprendre un 
projecte. Els infants van 
visitar l’ajuntament al 
desembre per legalitzar 
documents i properament 
vendran al mercat. 

Les nenes i 
nens de l’escola Sant 
Domènec s’han afegit 
també aquest curs a la 
creació d’una cooperativa 
i van fer el preceptiu 
pas de reglamentació de 
documents a l’ajuntament 
el passat mes de desembre. 
La seva cooperativa, dins 
el projecte CuEmE es diu 
+K@rt i vendran els seus 
productes properament 
al mercat, entre altres.

Xerrades i tallers 
familiars a l'Arrels

El passat divendres 12 de gener es 
va iniciar el cicle de xerrades i tallers 
familiars a l'Escola Arrels. Va ser la pe-
diatra Inma Pablos l'encarregada d'in-
augurar aquestes ponències amb la 
xerrada sobre les famoses "itis": com 
reconèixer-les i combatre-les. Una xer-
rada-col·loqui en la què pares, mares i 
educadores van poder resoldre dubtes 
sobre les infeccions i malalties més fre-
qüents en els infants. L'AMPA és, oca-
sionalment en col·laboració amb altres 
entitats, l'encarregada de l'organització 
d'aquests esdeveniments oberts a tot-
hom. La propera xerrada sobre educa-
ció i criança tindrà lloc divendres 16 de 
febrer a la mateixa escola sota el títol 
‘Límits, llibertats i normes, dins el marc 
de l'acompanyament respectuós’.
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Les festes majors d’hivern 
marquen el ritme de gener

Un pregó del forner Joan Carbonell, 
amb anècdotes i vivències personals, va 
donar el tret de sortida a la Festa Major 
d’hivern dels Monjos que enguany es va 
dur a terme del 19 al 21 de gener. El pre-
gó va anar precedit d’un petit castell de 
focs i a continuació es va fer el tradicio-
nal sopar popular, i un ball amb el duet 
Pentagrama. 

Dissabte els actes van incloure un se-
lecte concert de Festa Major i un ball de 
gala, a càrrec del grup musical Què tal. 

Diumenge, darrer dia de festa, es va 
dur a terme l’ofici de Festa Ma-
jor, amb la participació de la 
coral La Margaridoia i un breu 
concert de les corals Amics de 
Penyafel i Margaridoia.

Els actes de festa major van 
finalitzar el mateix diumenge a 
la tarda amb l’obra Majòrica, de 
Xesc Forteza, a càrrec del cone-
gut Elenc Artístic Arbocenc 
(creu Sant Jordi de la Generali-
tat). Tots els actes van comptar 
amb una gran assistència de 
públic, en especial el sopar po-
pular que va comptar amb gairebé 200 
comensals.

Festa Major a la Ràpita 
El cap de setmana següent va ser el 

torn per a la celebració de la festa ma-
jor d’hivern de la Ràpita, que es va ini-
ciar amb el concorregut sopar de Festa 
Major i amb una fantàstica actuació del 
grup Coral Xamusia. 

L’endemà dissabte les activitats van 
començar amb una matinal infantil amb 
atraccions i a la nit un ball per a tots els 
públics amb el grup La Banda del Coche 
Rojo. 

Els actes van continuar diumenge dia 
28 amb una missa a l’església de la Ràpi-
ta, amb la participació de la coral l’Amis-
tat, el cant dels goigs a sant Raimon de 
Penyafort i un concert vermut.

A la tarda, la festa va finalitzar amb la 

representació de l’obra, com ja ve sent 
tradicional, Aquí no paga ni Déu, de Da-
rio Fo, a càrrec del grup de teatre Piran-
dó 84, al CCRR. L’obra estava inclosa 
dins la programació de la roda de Teatre 
de l’Alt Penedès.

Les festes majors d’hivern dels Mon-
jos i la Ràpita estan organitzada per 
les  societats La Margaridoia i el CCRR i 
compten amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Mon-
jos. f

La Margaridoia i el CCRR s’encarreguen d’organitzar els actes festius

f Vivències i anècdotes 
personals van centrar el 
pregó de Joan Carbonell a la 
Festa Major d’hivern
dels Monjos 

f El sopar popular
és un dels actes més 
concorreguts de
la Festa Major d’hivern
de la Ràpita
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El comerç del Foix lliura un 
any més la Mega Panera de 
Nadal

El passat 15 de gener es va fer el lliura-
ment dels premis d’una nova edició de 
la Mega Panera Virtual del Comerç del 
Foix. 

Aquesta ha estat la novena panera 
consecutiva que l’associació ha impul-
sat i que s’ha convertit en un clàssic de 
les campanyes de promoció del comerç 
local, amb una bona difusió i molt bona 
acceptació per part del veïnat i dels visi-
tants al municipi. La panera ha superat 
enguany els 4.500 € en vals de regals, 
assolits amb totes les aportacions dels 
associats.

Aquest any es van repartir gratuïta-
ment 100.000 butlletes entre tots els 
clients que van fer les seves compres 
de Nadal als establiments de l’associ-
ació del Comerç del Foix. Els números 
premiats es van fer coincidir amb els del 
Sorteig del Nen, de la loteria nacional, el 
6 de gener.

El 1r premi de la Mega Panera, valorat 
en uns 2.000 €, va ser per Cristina Pasa-
món, amb una butlleta del Super Mon-
jos Caprabo. El segon premi, valorat 
en 1.500 €, va correspondre a Alfonsa 
Delgado, amb una butlleta de Pernils i 
Queviures Tamargo. Finalment el tercer 
premi, valorat en uns 1.000 €, fou per 

Pedro Mohedano, que es va lliurar a la 
mateixa associació.

Els tres premiats són veïns del munici-
pi.

Comerç del Foix està treballant ja en 
les campanyes d’aquets 2018, especial-
ment la primera, que serà la de la mona, 
per Pasqua. f

Primer premi de la Mega Panera

Cavalls al Castell 
de Penyafort
Una vintena de cavalls de la Fundació 
Miranda van fer una nit d’estada sota 
el Castell de Penyafort, el passat 9 de 
desembre, en la ruta que seguia el Camí 
Ramader de Marina que recorre una 
antiga ruta de transhumància de la Cer-
danya al Penedès. Els animals van arri-
bar al migdia i va reprendre camí l’ende-
mà al matí.
La Fundació Miranda treballa en la recu-
peració de cavalls procedents de mal-
tractament per facilitar la seva vida en 
manada en grans espais naturals.

Gairebé 10.000 kg 
d’aliments al Gran 
Recapte
L’associació Som Solidaris de San-
ta Margarida i els Monjos ha fet un 
balanç positiu del Gran Recapte, 
celebrat a finals de novembre, que 
va permetre recollir 9.800 kg d’ali-
ments pel municipi. La campanya del 
Gran Recapte es du a terme simultà-
niament a tots els Bancs d'Aliments 
de Catalunya i al municipi Som Soli-
daris va ser l’encarregat de coordi-
nar els 75 voluntaris de la campanya 
a diversos supermercats del poble i 
de Vilafranca. L’ajuntament destina 
també una partida pressupostària a 
complementar la compra d’alguns 
productes que siguin necessaris i 
que no arribin per altres vies. 

Celebració del Dia 
d’Andalusia
El primer cap de setmana de març 
es duran a terme els actes de cele-
bració del Dia d’Andalusia a la sala 
Alguer. La Casa d’Andalusia de l’Alt 
Penedès ha previst actes els dies 2, 
3 i 4 de març, amb les habituals actu-
acions de cors “rocieros”, quadres 
de ball i actuacions diverses. L’enti-
tat farà també un dinar típic andalús 
per a 250 persones. 

Guinovart a la 
galeria Palmadotze
Emmarcada en l’any Guinovart, que 
coincideix amb el desè aniversari de 
la mort de l’artista, la galeria Palma-
dotze presenta una mostra d’obres 
de l’autor, que es podran veure fins 
al proper 8 de març. La galeria ofe-
reix també una mostra d’obres de 
Roser Amorós que s’ha prorrogat 
fins al 28 de febrer. Palmadotze 
està oberta de dimarts a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i els dissab-
tes, de 10 a 14 h.
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L’escola Dr. Samaranch participa des d’aquest curs en el programa eTwinning 
que posa en contacte escoles de diferents països per compartir activitats, utilitzant la llengua 
anglesa com a eina de comunicació. Mitjançant el projecte The Pen Pal Project, l’alumnat es 
comunica per carta o correu electrònic amb altres infants de Polònia, Malta, Turquia i França. 

Jornada familiar a 
l’escola Arrels
El dissabte 3 de març, al matí, l’escola 
Arrels celebrarà la I Jornada amb les 
famílies d’aquest curs, activitat que pro-
mou la participació i implicació de les fa-
mílies a l’escola, un dels eixos principals 
del centre. Aquesta jornada és una bona 
oportunitat per gaudir amb els infants, 
famílies i mestres, d’una estona de tre-
ball compartit per a una escola millor. 
Es realitzaran diferents grups de treball 
amb activitats diverses planificades per 
l’equip de mestres, com ara folrar llibres 
per a la biblioteca, pintar, muntar mo-
bles, arreglar materials, ajudar a l'hort, 
etc. Cadascú pot fer el que vulgui se-
gons les seves habilitats i interessos per 
millorar l’escola dels seus fills i filles. Al 
final de la jornada es compartirà la feina 
amb un refrigeri per a tothom.

El grup Anem a 
Caminar ha donat 
a conèixer les noves 
sortides per aquest 
trimestre. La programació 
de l’entitat inclou sortides 
pels volts de Sant Pere 
de Ribes, el 25 de febrer; 
Piera, el 18 de març i 
Sant Martí de Tous, el 8 
d’abril. Al maig el grup 
anirà a Torrelavit el dia 
13 i al Ripollès al juny.

La societat de 
caçadors Penyafort va 
dur a terme ara fa algunes 
setmanes l’alliberament 
d’un centenar de perdius 
per a repoblació de 
l’espècie, a diferents 
espais del municipi, i 
en especial a la cantera 
de l’empresa Uniland. 
L’entitat també actua de 
forma coordinada amb el 
Parc del Foix per realitzar 
batudes de senglars.

English Culture 
Week al Foix

L'Institut El Foix de Santa Margarida i 
els Monjos va celebrar la cinquena edició 
de l’EnglishCultureWeek (ECW), una 
iniciativa que ha consolidat un important 
èxit edició rere edició. 

La setmana del 8 al 12 de gener 
l’alumnat de l’institut va poder realitzar 
diversos tallers en anglès, amb l’objectiu 
de promoure l’ús d’aquesta llengua 
estrangera fora del marc de classe.

Alguns dels tallers que es van dur a terme 
van ser el d’elaboració de galetes  entre 
els estudiants de 1r d’ESO, l’elaboració 
de magdalenes a 2n d’ESO, el concert 
de Sing Along per als estudiants de 3r i 
4t d’ESO i 1r. de Batxillerat i les xerrades 
de Lesley sobre art i Amanda sobre 
Mindfulness; el teatre de Hitchcock i un 
divertit Photocall. 
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L’activitat esportiva no s’atura
Tot i el fred o les festes, l’activitat es-

portiva continua ben viva al municipi i 
per Nadal algunes entitats van aprofitar 
per realitzar trobades de tancament de 
l’any.

És el cas de la penya ciclista BTTeros 
que va realitzar la seva trobada anual o 
la sortida de tots els grups d’aficionats 
ciclistes del municipi, també al desem-
bre, amb la participació d’unes 70 per-
sones i alguna inclemència, ja que la sor-
tida va acabar passada per aigua.

L’altre gran pol d’activitats de desem-
bre va ser el parc nadalenc esportiu, 
que aquest any va haver de reduir els 
dies de celebració per adaptar-se al ca-
lendari del pavelló d’esports, ja que la 
pista està en obres.

El canvi, va permetre guanyar molt més 
espai i realitzar activitats noves que van 
ser molt ben acollides pels nombroses 
jove si infants que hi van participar.f
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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

Les i els Socialistes som dipositaris dels valors que formen part 
des de la Revolució Francesa fins al Socialisme Democràtic: la lli-
bertat, la igualtat i la solidaritat. Aquests guien el nostre pensa-
ment i acció, i es contraposen als privilegis, les desigualtats i l'in-
dividualisme insolidari. Valors que donen sentit al projecte que 
defensem. Uns valors que són plenament vigents i que ens ser-
veixen per aplicar la nostra acció política per donar respostes als 
problemes de les persones. La Solidaritat com a instrument per 
assolir la plena igualtat i la justícia social donant sentit al concep-
te de societat com a redistribuïdora de riqueses, i el voluntariat 

com element de solidaritat. A diferència de la oposició, els mem-
bres de l’equip de govern i molts simpatitzants del nostre partit, 
participem com a voluntaris en el Banc d’aliments, en la setmana 
de la gent gran, activitats culturals, esportives i d’oci com les fes-
tes majors o cross escolar i en tantes activitats que fan del nostre 
municipi un espai de convivència i de cohesió social. Solidaritat 
dels Socialistes vs egocentrisme d’algun dels partits de la oposi-
ció. Vosaltres trieu!! 
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

La Solidaritat part del compromís socialista 

D’aquí un any i mig hi ha eleccions municipals. S’intensifiquen els 
moviments polítics i les frases grandiloqüents d’aquells que du-
rant tants anys han considerat el municipi com la seva finca priva-
da. D’aquells que comencen a sentir al clatell l’alè de l’oposició.
Si a les eleccions al Parlament vam veure com els apoderats del 
partit de la majoria es treien els distintius que els acreditaven, ara 
ja es parla del nom nou amb el qual volen presentar-se a les pro-
peres eleccions municipals i, fins i tot, promocionar candidatures 
fantasma. Paral·lelament comencen l’etapa de festes, l’especta-
cle fotogràfic, els esdeveniments venals i les inauguracions.

A ERC no caurem en aquestes maniobres, seguirem treballant al 
costat i al servei dels veïns i veïnes per allò que veritablement 
importa a tothom. Ho farem per no separar SMiMonjos dels 
problemes reals de Catalunya. Per fer un consistori democràtic 
i transparent. Per acabar amb les discriminacions, el sectarisme i 
els privilegis. Perquè la igualtat sigui norma al municipi. 

www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos
twitter @ERCsmonjos

Festes, fotografies i inauguracions



Júlia Estévez
facompanyament
Treballar en el PFI és 
una experiència molt 
enriquidora, completa 
i molt gratificant. He 
après molt dels joves 
i dels meus companys 
em fa molt feliç 
quan els exalumnes 
ens visiten amb un 
somriure i abraçades per explicar-nos com 
els hi va la vida o per demanar-nos ajuda 
o consell. Crec que els joves s' emporten 
una vivència no només professional i 
acadèmica, sinó personal. Recuperen 
la seva autoestima, i posen en pràctica 
competències com la responsabilitat, 
l'esforç, el treball en equip. 

Adrián García
frecolzament
A mi participar al PFI em va anar molt bé 
perquè vaig notar molta diferència amb 
la ESO. Allà tenia molt més recolzament 
dels professors, tant 
en la part d’estudis 
com també per fer 
front a moltes coses. 
La dinàmica de les 
classes era molt bona 
i estaven molt per 
tu. Al final l’empresa 
de pràctiques i 
el Carles Estela ens va recolzar molt 
per accedir a la prova d’accés a cicles 
formatius i ens va anar molt bé. Ara estic 
estudiant un grau d’activitats esportives 
al medi natural al CAR de Sant Cugat.

Paola Rodríguez
fforça
Jo sóc una alumna actual del PFI i 
l’experiència és molt 
bona perquè és molt 
diferent a l’institut 
i els professors 
són molt atents i 
ens donen molt de 
suport per estudiar. 
Jo vaig arribar fins 
a 4t d’ESO i volia fer ciències polítiques 
a la Universitat però com que no 
m’anaven bé els estudis no em veia 
capaç. Ara sí. I m’agradaria continuar 
amb el cicle mitjà i superior i després 
anar a la universitat a fer la carrera.

Amb perspectiva, 
sis edicions de PFI

El PFI és un projecte de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

N0 tothom té les mateixes habilitats, ni 
tots o totes estan interessats en la infor-
màtica; segurament no tenen clar a què 
es dedicaran, però tots ells han arribat 
aquí després d’una relació complicada 
amb els estudis, i segurament amb una 
motivació escassa. Parlem del Pla de for-
mació i inserció (PFI) que l’Ajuntament 
impulsa des de l’any 2012 i que ha per-
mès que gairebé 80 joves d’entre 16 i 20 
anys, hagin realitzat estudis de muntat-
ge i manteniment informàtic. 

Però més enllà del títol, el programa ha 
aconseguit una altra fita encara més im-
portant, la d’oferir motivació i objectius 
a aquests joves adolescents en una eta-
pa de la seva vida en la que l’autoestima 
o la visió de futur poden flaquejar.

El PFI, sense comptar la d’enguany, 
ha tancat ja cinc edicions amb unes va-
loracions molt positives. Dels nois i no-

ies que han passat pel programa 31 han 
continuat estudiant i 28 han aconseguit 
una feina i estan treballant. Fins i tot en 
alguns casos estan compaginant estudis 
i feina.

Tot això s’aconsegueix mitjançant una 
atenció molt individualitzada i amb un 
gran equip de professionals que són 
claus per donar l’empenta al programa. 
La Júlia, una de les persones que treba-
llen colze a colze amb els joves, va més 
enllà de la consecució del títol i afirma 
que “aconsegueixen un certificat pro-
fessional que els permet accedir a futu-
res feines o estudis de formació profes-
sional, però amb els anys t’adones que 
el que deixa més petjada és aquell espai 
diari on s' han sentit escoltats i aquell 
vincle que ha esdevingut entre les di-
ferents persones que participem en el 
projecte i que s'han preocupat per ells”.

Ens en sortim  ;-)


