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Nous vestidors
al mercat dels Monjos
Des d’aquest mes de juliol l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i l'empresa Trafic 
Drean han creat una nova zona de vestidors per les persones usuàries del mercat municipal 
dels diumenges. Aquest espai és poc habitual en els mercats setmanals, però s’ha volgut 
crear com una iniciativa pionera per tal de donar servei a la clientela i en darrer terme 
també als paradistes, que poden gestionar les possibles devolucions de productes amb talles 
equivocades d’una forma més fàcil i immediata. 
L’àrea de vestidors està ubicada al costat del punt d’informació i dels serveis del mercat, 
creant així un punt central d’atenció als milers de persones que cada mes visiten el mercat 
dels Monjos.
La iniciativa se suma a les novetats que es van implementant progressivament al mercat i que 
l’han fet un dels més concorreguts de la comarca i alhora un dels més ben valorats, tant per 
part dels paradistes com de la clientela.
El passat 1 de desembre el mercat va complir 25 anys de celebració setmanal al municipi.
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Es crea el 
parc de la 
República,
als Monjos
El municipi de Santa Margarida i els 
Monjos tindrà des d’ara un parc de la 
República. El plenari municipal va apro-
var el passat mes d’abril nomenar així el 
parc situat a l’avinguda de Cal Rubió, on 
conflueix l’avinguda de l’aviació republi-
cana. La proposta del grup socialista va 
ser aprovada per unanimitat de tots els 
grups.
El ple també va aprovar per acord de 
tots els grups les ordenances fiscals 
reguladores dels preus servei teleas-
sistència per a l’any 2017; mentre que 
l’aprovació del compte de gestió recap-
tatòria realitzada per l’organisme  de 
gestió tributaria va comptar amb els 
vots favorables de PSC i CIU i l’absten-
ció de PA-CUP i ERC.
El plenari va acordar l’aprovació inici-
al de la modificació del projecte bàsic i 
executiu de rehabilitació del celler del 
Castell de Penyafort com a sala d’ús po-
livalent i el nou edifici de serveis higiè-
nics d’ús públic. La proposta va comptar 
amb els vots favorables de PSC i CIU i el 

vot contrari de PA-CUP i ERC.
A la sessió es va aprovar també la de-
claració de Tarragona, per a un turisme 
sostenible i compartit, amb els vots a fa-
vor de PSC i CIU i l’abstenció dels grups 
PA-CUP i ERC.

L’espai situat a l’av. de Cal Rubió s’anomena des d’ara Parc de la República.

Finalment, en l’apartat de mocions es 
van aprovar per unanimitat les propos-
tes d’ERC pel control i millora de les 
aigües de la conca del riu Foix i la de 
PA-CUP per a la creació d’uns serveis fu-
neraris públics comarcals. f

L’Ajuntament ha obtingut aquest any la menció dels segells Infoparticipa, que reconeix 
la qualitat i la transparència de la comunicació pública municipal. El consistori compleix 43 dels 
52 indicadors (un 82,69%) establerts en aquesta edició i es situa com a segon municipi en el 
rànquing d’índexs de l’Alt Penedès, per darrera d’Olèrdola. 

Commemoració
de la Diada
Nacional

Santa Margarida i els Monjos celebrarà 
el proper divendres dia 8 de setembre la 
commemoració institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya. L’acte, s’està aca-
bant de perfilar amb tots els grups munici-
pals de l’Ajuntament, però tindrà caràcter 
unitari i es durà a terme al parc de la Repú-
blica, situat a l’avinguda de Cal Rubió, a les 
8 del vespre.

L’any passat l’acte institucional es va dur 
a terme a la sala de moles del Molí del Foix 
amb la participació dels representants 
municipals.
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Reforma i ampliació
del cementiri municipal

El passat mes de maig van començar 
les obres d'ampliació i reforma del ce-
mentiri municipal de Santa Margarida i 
els Monjos. 

Els treballs permetran la redistribució 
de l'espai enjardinat situat a la part bai-
xa del cementiri i la construcció d'una 
nova rampa d'accés a aquesta àrea. 

També és prevista l'ampliació del nom-
bre de nínxols, amb la construcció d'un 
nou bloc situat al fons de la zona supe-
rior del cementiri i una nova escala d'ac-
cés a aquesta zona, a més de la millora 
de les instal·lacions de llum i d’aigua del 
complex. Per l’aigua s’està treballant 
amb l’empresa subministradora per tal 
de fer arribar aigua corrent fins al ce-
mentiri, ja que actualment no n’hi havia, 
cosa que dificultava el cabal i la pressió 
del subministrament.

Les obres, que s’estan duent a bon rit-
me, ja han permès redistribuir la zona 
de jardí de la planta baixa i el nou tan-
cat perimetral de la zona baixa del ce-
mentiri. També s’ha començat a fer els 
fonaments i murs de contenció per a la 
base del  nou bloc de 150 nínxols nous 
que seguiran la línia dels actuals.

Els treballs és previst que finalitzin la 

propera tardor i han provocat que du-
rant aquest temps s’hagi de modificar 
l'horari de visites. Així, la instal·lació úni-
cament obre els dissabtes, diumenges i 
festius de 10 del matí a 6 de la tarda. f

Les obres del cementiri municipal van a 
bon ritme.

Formació en
emprenedoria
L’Ajuntament i la Mancomunitat Pene-
dès Garraf van organitzar el passat mes 
de juny una jornada de formació per a 
persones emprenedores, amb l’objectiu 
de donar a conèixer els recursos i eines 
que les persones que vulguin crear el 
seu propi projecte de negoci o empresa 
tenen a l’abast.
El curs, que es va fer a l’Espai per a l’Em-
prenedoria, tenia per objectiu donar a 
conèixer eines d’anàlisi per establir un 
pla i executar-lo amb els recursos dispo-
nibles. 

Grup d’ajuda 
per a persones 
cuidadores
El Departament de Serveis Soci-
als impulsa a Santa Margarida i els 
Monjos un grup d’ajuda a persones 
cuidadores, és a dir que tenen al seu 
càrrec alguna persona depenent.
El grup es reuneix dos divendres al 
mes al Casal de la Gent Gran dels 
Monjos en una sessió conduïda per 
un psicòleg en la que es treballen 
aquelles qüestions i problemàti-
ques que afecten les persones cui-
dadores. Per a participar-hi cal fer la 
inscripció a Serveis Socials.

Nous cursos 
de Dona al Dia
El programa Dona al Dia inicia nou 
curs a l’octubre amb els habituals 
tallers de manualitats i de dibuix 
i pintura. Per tercer any es farà un 
curs de defensa personal, amb la 
Policia Local, i es continuarà amb el 
taller de creixement personal per a 
dones. Enguany també i com a no-
vetat es programaran tallers mono-
gràfics curts. Les inscripcions es po-
dran fer a partir del 4 de setembre a 
l’Ajuntament.

Curs Salut +
contra l’obesitat
Per segon any el servei d’Igualtat 
durà a terme el Taller Salut+, amb la 
col·laboració del consultori mèdic. 
El curs s’adreça a dones del munici-
pi, d’entre 25 i 50 anys, que pateixen 
obesitat, amb l’objectiu que adqui-
reixin hàbits saludables que per-
metin la pèrdua de pes de manera 
perdurable. Les dones interessades 
cal que contactin amb el seu metge 
o metgessa de família. El curs té un 
cost de 35€.
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Impuls al primer Pla 
d’Equitat del municipi

El servei d'Igualtat de l’Ajuntament 
i la Biblioteca de Santa Margarida i els 
Monjos iniciaran aquest proper curs el 
primer Pla d’Equitat Municipal.

El projecte es durà a terme a través del 
treball conjunt amb les tres escoles de 
primària del municipi i pretén treballar 
per superar el sexisme i l’androcentris-
me i potenciar un enfocament equitatiu 
del llenguatge, de les relacions, de l’or-
ganització i de les expectatives de futur. 

El projecte inclourà diverses activitats 
que s’articularan a l’entorn de tres ar-
maris liles que contenen reculls de con-
tes i activitats per treballar per l'equitat 
de gènere. Els tres armaris passaran al 
llarg del curs pels tres centres.

Amb aquest material es pretén poder 
interactuar amb infants de totes les 
edats per treballar la coeducació mitjan-
çant la lectura o les imatges dels contes 
i revisar el model del paper social i fa-
miliar de les dones, la transmissió d’es-
tereotips, de normes, de valors i d’ide-
ologies.

El programa també treballarà els este-
reotips de gènere, que sovint regeixen 
les conductes o els rols que socialment 
s’adscriuen a un o altre sexe, les pro-

fessions, les relacions interpersonals, 
l’autonomia, la diversitat afectiva, la vi-
olència masclista o la biografia de nom-
broses dones destacades per la seva 
tasca. f

Els armaris liles serviran per treballar el 
pla a les escoles.

Treball 
intergeneracional 
L’escola de formació de persones adul-
tes Fina García i el programa PFI, que 
treballa amb joves que han tingut di-
ficultats amb els seus estudis, han im-
pulsat una nova proposta de treball in-
tergeneracional entre persones grans i 
joves d’ambdós programes.
El projecte, anomenat Linking, ha per-
mès que el jovent fes classes gairebé 
personalitzades d’informàtica a les per-
sones grans, tot resolent els seus dub-
tes o qüestions amb major dificultat per 
a elles. 

Torna la fira 
d’extraescolars 
al setembre
L’Ajuntament impulsarà el proper 
mes de setembre la segona edició 
de la Fira d’extraescolars al munici-
pi. La proposta va tenir una excel-
lent acollida a la passada edició i per 
aquest motiu s’ha volgut impulsar 
de nou aquesta iniciativa que es 
durà a terme el proper 16 de setem-
bre al parc de davant de la Bibliote-
ca, amb l’oferta de serveis munici-
pals, entitats i AMPA que ofereixen 
activitats de lleure per a infants i jo-
ves fora de l’horari escolar.

Nova edició
del Promociona’t
En la línia de treball pel foment de 
l’ocupació que duu a terme l’Ajunta-
ment, al setembre es convocarà una 
nova edició del Promociona’t, adre-
çat a persones en situació d’atur del 
municipi. 
El programa inclou pràctiques a 
empreses i ofereix la possibilitat de 
construir el propi projecte professi-
onal a partir d'elements de motiva-
ció i orientació. 
Les inscripcions es faran del 4 al 15 
de setembre, de 9 a 13 h, a l’Espai 
per a l’Emprenedoria.

Jornades europees
del patrimoni
Santa Margarida i els Monjos se su-
marà un any més aquesta propera 
tardor a la celebració de les Jor-
nades europees del Patrimoni, im-
pulsades des del Consell d’Europa. 
L'edició 2017 se celebrarà els dies 6, 
7 i 8 d'octubre amb el lema 'Patri-
moni i natura: un paisatge de possi-
bilitats'. Al municipi es programaran 
activitats i visites gratuïtes al Castell 
de Penyafort i al Ciarga. 
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Nova teulada
pel castell de 
Penyafort
Les obres de reforma de la teulada de 
ponent al Castell de Penyafort conti-
nuen a bon ritme. Aquest estiu estan 
avançant sense entrebancs els treballs 
de reforma de la darrera de les teulades 
que quedava per arreglar al castell i que 
permetrà consolidar l’ala de ponent de 
l’edifici. El projecte de la nova coberta 
inclourà l’accés des de la primera plan-
ta de l’edifici a les sales de sota teulada, 
tant la que s’està construint ara, com la 
que es va fer fa dos anys a la part frontal 
de l’edifici.
L’obra preveu també els accessos per a 
les sortides d’emergència i comunicaci-
ons verticals de l’edifici que s’acabaran 
de construir quan s’executi el projecte 
de reforma del celler del castell.

Pas soterrat 
a les vies

Els treballs de reforma de l’estació de 
rodalies dels Monjos van a bon ritme, 
segons ha indicat la direcció d’obres de 
la companyia a l’Ajuntament.

Actualment s’està treballant en l’ade-
quació del pas sota les vies i s’han co-
mençat a instal·lar les estructures de les 
noves marquesines que permetran una 
major comoditat per a l’espera de les 
persones usuàries. Quan aquesta fase 
estigui finalitzada es procedirà a actuar 
en l’ampliació i la millora de les andanes.

Les obres tenen un cost de 1.470.000 
euros i s’emmarquen en el Pla d’estaci-
ons de Renfe per a rodalia de Barcelona.

L’estació de Santa Margarida i els 
Monjos és utilitzada en dies laborables 
per 700 viatgers.

Finalitzades 
les obres de 
reparació d'un tram 
del ferm situat a la 
cruïlla de l'avinguda de 
Tres Pins amb el carrer 
de Montanyans, a la 
Ràpita. Amb els treballs 
s’ha aprofitat per 
millorar la senyalització 
del pas per a vianants 
i pintar l’espai per 
fer-lo més visible.

La cruïlla del carrer 
de la Farigola amb el 
passeig Fluvial té una 
nova plataforma de 
prioritat invertida per 
a vianants que permet 
una major comoditat 
per l’accés a la zona del 
consultori, minimitzant 
barreres arquitectòniques. 
La plataforma s’ha 
pintat de vermell per 
fer-la més visible a 
conductors i vianants.
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Aquesta primavera la Biblioteca i el Comerç del Foix van iniciar el projecte Fem 
Comerç, per tal que diferents establiments del municipi puguin mostrar els seus productes 
i la seva aplicació a la vida quotidiana. La primera va ser la Floristeria Ruth que va fer una 
demostració de com tenir cura de les plantes de temporada. La propera es farà a l’octubre.

Sant Jordi 
farcit 
d’activitats

La celebració de sant Jordi, que en-
guany va caure en diumenge, va moti-
var un augment de les activitats que es 
van dur a terme al municipi, especial-
ment amb la concentració de parades 
de roses i llibres que es va fer a la pla-
ça de Pau Casals i que va comptar amb 
nombroses propostes matinals.

Els actes van incloure també propostes 
per a infants i joves al Tangram i a l’espai 
Antistiana o la tradicional Revetlla de 
Sant Jordi, una iniciativa que impulsa el 
Servei de Biblioteques de la Generalitat 
amb lectures de poemes a càrrec de ve-
ïns i veïnes del municipi, acompanyades 
de música en directe.

Nombroses entitats i totes les escoles 
van organitzar també activitats al vol-
tant de sant Jordi.
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El Club de la feina 
obre a l’estiu

El Club de la feina obrirà aquest mes de 
juliol en horari especial. Fins al 21 de ju-
liol, el Club, situat a la Biblioteca, obrirà 
de dilluns a divendres de les 10 del matí 
a 1 del migdia per tal de facilitar la cerca 
de feines d’estiu.

Del 25 de juliol al 4 d’agost el Club de 
la Feina de Santa Margarida i els Monjos 
tornarà al seu horari d’obertura habitu-
al els dimarts i divendres de 10 h a 13 h 
i estarà tancat del 7 d’agost a l’1 de se-
tembre. 

El Club de la Feina és una iniciativa del 
Servei Local d’Ocupació i està pensat 
per facilitar eines i recursos per a les 
persones que cerquen feina.

Aquest estiu l’exposició estarà dedica-
da a les feines d’estiu i el sector del més 
serà el de l’hostaleria.

L’alumnat de 
5è  de l’escola Arrels 
ha tancat el cicle de 
la Cooperaguai, la 
cooperativa creada dins 
el projecte CuEmE, amb 
el suport de l’Ajuntament 
i la Mancomunitat. El 
projecte ha permès als 
nens i nenes treballar 
diverses disciplines i 
l’experiència ha estat tan 
positiva que es tornarà 
a repetir l’any vinent.

Santa Margarida i els Monjos es sumarà de nou a la celebració de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura per promoure els transports públics i alternatius com la 
bicicleta. En aquest sentit, el diumenge 17 de setembre es durà a terme la tradicional Bicicletada 
popular, que enguany arribarà a la dissetena edició.

El lliurament de 
diplomes a l’alumnat del 
Programa PFI va tancar 
el curs de la 5a promoció 
d’aquesta iniciativa impulsada 
des de l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la 
Generalitat i la Diputació. 
El PFI està adreçat a joves 
que no han finalitzat els 
estudis d’ESO i reobrirà 
inscripcions pel proper curs 
del 4 al 13 de setembre.

Cursos d’accés 
a cicles formatius

Del 4 al 15 de setembre es reobriran les 
inscripcions pels cursos d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mig i Superior, que 
imparteix cada any l’escola de persones 
adultes Fina Garcia, a Santa Margarida i 
els Monjos.

Aquest any 9 
alumnes han 
superat la pro-
va d’accés als 
cicles de grau 
mig, mentre 
que 9 més han 
aprovat la de 
grau superi-
or.  Aquests 
alumnes po-
dran continuar 
el seu itinerari 
formatiu-pro-
fessional (re-
tornant al sis-
tema educatiu formal)  i matricular-se a 
diferents cicles tant de grau mig com de 
grau superior. 

La cloenda de l’escola d’adults es va 
realitzar el passat 21 de juny. 
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Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària

L’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos forma part de la comissió exe-
cutiva que ha d’impulsar la Xarxa de Mu-
nicipis per l’Economia Social i Solidària, 
que es va constituir el passat mes de 
maig a Barcelona amb la participació de 
32 ajuntaments catalans.

La Comissió Executiva està formada 
pels municipis de Barcelona, Santa Mar-
garida i els Monjos, Manlleu, Badalona, 
Girona, Mataró, Mieres, Sabadell i Santa 
Coloma de Gramenet i ha rebut l’encàr-
rec d’impulsar la xarxa.

A l’acte de constitució hi va assistir 
l’acladessa Imma Ferret, que ostenta la 
vicepresidència de la comissió executi-
va. Ferret va destacar l’aposta ferma 
que ha fet el municipi pel treball de les 
economies col·laboratives i les iniciati-
ves de caire social, amb l’impuls de plans 
de treball específics, coordinats des de 
l’Espai per l’Economia Social i Solidària, 
situat al carrer de santa Margarida.

L’associació s’ha constituït per pro-
moure, reforçar i consolidar l’economia 
social i solidària, fixar estratègies comu-
nes i fomentar l’acció conjunta dels di-
ferents municipis alhora d’impulsar po-
lítiques públiques per fer de l’Economia 

Cooperativa, Social, Solidària un dels 
instruments principals de superació de 
les actuals desigualtats socials i de ge-
neració d’ocupació de qualitat. f

Codi de
conducta 
d’alts
càrrecs de 
l’Ajuntament 

L’Ajuntament ha aprovat el codi de 
conducta que regirà l’actuació dels 
alts càrrecs municipals. Es tracta 
d’un document de la Xarxa de Go-
verns Transparents de Catalunya 
que va ser subscrita per unanimi-
tat en el plenari del passat mes de 
juny, en que també es van aprovar, 
per acord de tota la corporació, el 
reglament regulador del servei de 
la Biblioteca; l’aprovació inicial de 
l’ordenança reguladora del mercat 
dels diumenges i la modificació de 
les ordenances fiscals de la taxa per 
a la prestació de serveis en la pisci-
na municipal i la de la prestació dels 
serveis que requereixin comunica-
ció prèvia, entre altres.

El ple també va aprovar per unani-
mitat instar a la secretària municipal 
a retornar els diners emprats en la 
seva defensa en el procés judicial 
del que ha dictat sentència el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya. La moció, proposada pel grup 
de PA-CUP, inclou la petició a la Di-
putació per fer una auditoria interna 
sobre el procés.

El plenari també va aprovar, amb 
els vots a favor de PSC i CIU i l’abs-
tenció de PA-CUP i ERC, el compte 
de gestió recaptatòria de multes de 
circulació realitzat per l’Organisme 
de Gestió Tributària i el conveni amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
per a la redacció del document únic 
de protecció civil municipal. Aquest 
punt va comptar amb els vots a fa-
vor de tots els grups, excepte ERC.

Finalment, i en l’apartat de moci-
ons, es va aprovar per unanimitat 
una proposta de PA-CUP de rebuig 
als pressupostos generals de l’Estat 
per al 2017.

Constitució de la Xarxa

Ocupació 
per als joves 

El Consell Comarcal ha informat dels 
canvis del Programa de Garantia Juve-
nil, una iniciativa Europea de lluita con-
tra l’atur juvenil per garantir que tots els 
joves que no estudien ni treballen, rebin 
una oferta de feina, formació o pràcti-
ques. Les persones de 16 a 29 anys es 
poden inscriure al programa l’endemà 
mateix de trobar-se en situació d’atur 
i/o quan faci un dia que no estudien. La 
inscripció al programa és gratuïta i cal 
fer-la al Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès.
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Una vuitantena de 
dones  es van aplegar 
a finals de maig per fer la 
caminada que cada any 
organitza el servei Dona 
al Dia per commemorar 
el Dia Internacional de 
la Salut de les Dones. La 
cita va permetre recórrer 
diferents espais del 
municipi i va finalitzar 
com ve sent habitual 
amb una degustació de 
tapes del Remeiart.

El món medieval va ser el protagonista d’una nova edició de les jornades ‘Surt al 
carrer i munta’t-ho bé’ que cada any es celebren al municipi, amb activitats adreçades a petits i 
grans. Enguany les jornades van ambientar la casa de cultura Mas Catarro com un espai de l’edat 
mitjana amb jocs participatius medievals, activitats i tallers o un vermut medieval.

El Festival En Veu 
Alta (EVA) va arribar un 
any més a Santa Margarida 
i els Monjos aquest passat 
mes de juny. En aquesta 
ocasió ho va fer de la 
ma de les actrius Anabel 
Moreno i Blanca Pàmpols, 
que van oferir un excel·lent 
espectacle amb degustació, 
sobre cuina, vins i 
filosofia, al Molí del Foix.

Lleure estiuenc 
per a infants i 
joves
Un any més s’està duent a terme a San-
ta Margarida i els Monjos l’escola d’es-
tiu, organitzada per l’esplai El Vesper i 

l’Ajuntament amb una va-
riada oferta de lleure que, 
com l’any passat compta 
amb una escola d’estiu per 
a infants, en aquest cas 
nascuts entre els anys 2003 
i 2013, repartits en diferenst 
grups d’edat, i una escola 
d’estiu per a joves nascuts 
entre els anys 2000 i 2002. 
Les activitats realitzades 
aquest any estan sent tot 
un èxit i han rebut molt 
bona acollida per part dels 
293 participants que en-

guany realitzen aquestes activitats a les 
escoles Arrels i sant Domènec.
Aquest mes de juliol es duran a terme 
les colònies, que s’han programat a Vila-
nova de Sau, del 24 al 27 de juliol.

Delegació rusa 
al Ciarga

Santa Margarida i els Monjos va acollir 
el passat mes de maig la sessió de clo-
enda de les primeres Jornades Interna-
cionals sobre la participació soviètica a 
la Guerra d'Espanya. La jornada, orga-
nitzada per l’Associació d’Aviadors de la 
República (ADAR), va aplegar a Barcelo-
na nombroses persones arribades d’ar-
reu d’Europa, entre ells diversos repre-
sentants de l’exèrcit rus, historiadors i 
diplomàtics d’aquest país.

Al municipi, els assistents van visitar 
el Ciarga i el refugi del Serral cap a 2/4 
d’1 del migdia, on van rebuts per l’al-
caldessa Imma Ferret i una delegació 
de l’ADAR. En el decurs de la jornada 
ambdues parts van acordar continuar 
treballant conjuntament per la difusió i 
promoció dels fons del Ciarga.
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El mes de juny ha deixat enrere les 
nombroses activitats realitzades dins 
el Remeiart, que un any més ha prota-
gonitzat les propostes de lleure a Santa 
Margarida i els Monjos amb una edició 
que ha comptat amb més música que 
mai i, sobretot, marcada per les altes 
temperatures, especialment durant la 
darrera setmana de celebracions.

L’edició d’aquest any ha demostrat, 
una vegada més, que el camí de recupe-
ració dels coneixements sobre herbes 
encetat ara fa set anys és positiu; que 
l’interès del públic és creixent i que el 
certamen continua sent un dels refe-
rents més importants de difusió sobre 
herbes remeieres a Catalunya. 

Coneixement i festa 
El Remeiart ha conjugat sempre la part 

formativa i de lleure, de forma que tots 
els públics puguin trobar el seu espai 
dins el programa d’activitats. La més 
lúdica és, sens dubte, la celebració de 
les Cuines i Tapes, que enguany ha ser-
vit gairebé 17.000 tapes i 500 menús, 
segons dades aportades pels mateixos 
restauradors.

També aquest Remeiart ha fet una 
aposta per les actuacions musicals com 
la del grup local Códex, que va obrir el 
programa d’activitats, les del grup Set 
de Rumba a la Nit de Vermuts o les del 
duet Jo Jet i Maria Ribot, la nit del 17 de 
juny al Castell de Penyafort. En el marc 
de la fira es van fer dos concerts, els 
dels grups Julivert, al matí i els Sham-
rock Vagabons, a la tarda.

La part de la difusió del coneixement 
sobre herbes la protagonitza l’Herbes 
Campus, que aquest any es va dedicar a 
les herbes i l’alimentació, o els nombro-
sos tallers que cada any s’organitzen 
en el marc de la fira. Enguany també 
destaca l’aposta que el Remeiart ha fet 
pel coneixement, amb l’edició del llibre 
'Flora Medicinal del Penedès. Plantes 
Remeieres de camps, vinyes i marges', 

escrit per Maria Pilar López i Francesc 
Caralt.

Fira Remeiart
La Fira va comptar amb més de 40 pa-

rades amb productes de venda relacio-
nats amb les herbes, la cosmètica o l’ar-
tesania feta amb herbes i un programa 
amb més de 40 activitats per fer durant 
tot el dia i una àmplia proposta d’activi-
tats per a la canalla. 

La forta calor del passat 18 de juny va 
fer minvar la presència de públic a la fira 
respecte altres edicions, especialment 
al migdia i primera hora de la tarda, 
però malgrat tot, els participants van 
poder fer rutes guiades, tallers de bo-
tànica, cosmètica o alimentació, o assis-
tir a xerrades de tot tipus relacionades 
amb les herbes, l’apicultura  o les terà-
pies naturals.

Destacar també l’important èxit que ha 
tingut el pa i la coca del Remeiart que, 
en aquesta edició s’ha tornat a vendre 
als establiments adherits a la campanya 
i durant la celebració de la Fira Remeiart. 

El Remeiart està organitzat per l’Ajun-
tament, amb la col·laboració de nom-
broses entitats, sense les quals no seria 
possible l’embranzida que té actual-
ment el seu programa d’activitats, i que 
suposa un important motor econòmic 
pel municipi amb un retorn de la inver-
sió realitzada que es tradueix en un aug-
ment de públic als establiments de res-
tauració, major activitat al comerç o un 
augment de les pernoctacions al poble, 
entre altres.

Vermuts i licors nocturns
Les propostes lúdiques del Remeiart 

les va obrir la quarta edició de la Nit de 
Vermuts i Licors d’Herbes que el passat 
3 de juny va omplir els jardins del Molí 
del Foix amb una sessió de maridatge de 
vermuts amb formatges, monòlegs, ses-
sions de cocteleria per a infants i adults i 
un concert de rumba catalana. f

La difusió del coneixement sobre les 
herbes és fonamental al Remeiart.

El Remeiart
més musical i calorós
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El Remeiart ha conjugat sempre la part formativa i de lleure, de forma que tots els públics puguin trobar el seu espai 
dins el programa d’activitats. La que més públic aplega és la celebració de les Cuines i Tapes, que es conjuguen amb la Nit de 
Vermuts i Licors d’herbes, al Molí del Foix; l’Herbes Campus o les activitats de la Fira d’herbes remeieres, que enguany va tenir 
lloc al Castell de Penyafort el passat 18 de juny.
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El Tangram tanca les 
celebracions del quinzè aniversari

L’equipament juvenil Tangram, tanca 
aquest estiu les celebracions del seu 
quinzè aniversari amb la tradicional 
aposta per les activitats de lleure al car-
rer que caracteritzen aquest servei que 
ha complert ja els 15 anys al costat del 
jovent del municipi i durant els quals 
han treballat per millorar la vida dels 
més joves.

Tangram al carrer
Durant dues setmanes, del 26 de juny al 
9 de juliol les persones joves del munici-
pi han pogut gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats com per exemple una sessió 
de piscina nocturna, el survival zombie, 
scaperoom, espectacle de màgia, bub-
ble football o torneigs de futbol sala, 
entre altres.
També, i per tercer any consecutiu el 
servei de joventut ha col·laborat amb 
el grup jove de l’escola d’estiu del mu-
nicipi, format per nois i noies de 15 a 18 
anys amb una interessant oferta d’acti-
vitats de lleure, excursions i acampades, 
amb l’objectiu de que la joventut sigui la 
protagonista en quant a la programació 
d’aquestes activitats.
Al mes de juny, el Tangram va treballar 
colze a colze amb el Ball de Diables de 

la Ràpita, amb l’organització del Tro de 
Rock el dia 10, i amb els diables Span-
tus dels Monjos, que van organitzar 

per segon any consecutiu la revetlla de 
sant Joan. L’acte va començar amb una 
Tamborinada pels carrers del poble i va 

El survival zombie és una de les propostes originals que el Tangram ofereix a l’estiu.
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finalitzar amb un animat sopar amb la 
participació d’unes dues centes perso-
nes i l’amanit musical final del grup de 
versions Walèctric.
Finalment, i dins les activitats realitza-
des aquests darrers mesos, al maig el 
Tangram va convidar a petits i grans a 
participar per un dia a l’època medieval 
per acollir l’activitat “Surt al carrer i...
medievalitza’t” amb un centenar. 
Aquest mateix mes finalitzava també 
la temporada d’activitats del renovat 
Espai Antistiana a La Ràpita. Al llarg del 
curs els infants i adolescents del munici-
pi han pogut participar de les diferents 
activitats que s’hi ha dut a terme. L’acte 
de cloenda va protagonitzar-lo la com-
panyia Sherezade amb un espectacle 
d’ombres xineses. 

Joves per a canviar el món 
Els joves del municipi també han rebut 
el reconeixement per la seva tasca. El 
passat mes de maig tenia lloc a la Direc-
ció General de Joventut a Barcelona la 
cerimònia de lliurament dels premis del 

Kabua “Joves per a canviar el món”, 
que organitza la Plataforma d’acció so-
cial Kabua. 
Des del Servei de Joventut es va pre-
sentar el vídeo “Les persones joves des-
muntem el patriarcat” protagonitzat 
per persones joves del municipi, que va 
ser guardonat amb una menció especial 
al vídeo més pedagògic ja que, s’explica 

d’una forma entenedora què és el patri-
arcat. 
El premi el va recollir Pol Soriano, un 
dels protagonistes del vídeo, en nom 
del Servei de Joventut i de la resta de 
protagonistes. 

Projecte reconfortant
Les persones que han participat en el 
projecte de creixement del Tangram 
han viscut moltes experiències, ja que la 
vida dels joves va a mil per hora i els tèc-
nics es veuen obligats a carregar piles i 
adaptar-s’hi gairebé a la velocitat de la 
llum, perquè el que funciona un any no 
té perquè funcionar el vinent. 
Des del Tangram han vist passar diver-
ses generacions i continuen al peu del 
canó duent una tasca que qualifiquen 
“d’increïblement reconfortant quan 
veus que les persones treballen conjun-
tament per aconseguir fites comunes i 
sobretot quan desenvolupen accions 
adreçades a la comunitat, esperant no-
més a canvi donar moments de felici-
tat”. f

Pels 15 anys de vida 
del Tangram han 
passat diverses 
generacions que 
han treballat 
conjuntament 
per aconseguir 
fites comunes 
i desenvolupar 
accions adreçades a 
la comunitat.

f Des del Tangram s’han viscut 
moltes experiències, ja que la 
vida dels joves va a mil per hora 
i els tècnics es veuen obligats a 
carregar piles i adaptar-s’hi

f Piscina nocturna, survival 
zombie, scaperoom, espectacle de 
màgia, bubble football o torneigs 
de futbol sala, han estat l’oferta de 
lleure d’aquest estiu

f El Tangram, tanca aquest estiu 
les celebracions del seu quinzè 
aniversari amb les activitats de 
lleure al carrer que caracteritzen 
l’oferta estiuenca del servei
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Estiu de festes majors 
als Monjos i la Ràpita

Al juliol i a l’agost arriben de nou les 
festes majors dels Monjos i la Ràpita, i 
ho fan carregades d’activitats tradicio-
nals, concerts, actuacions i propostes 
per engalanar l’ambient i ajudar a posar 
un apunt lúdic que contribueixi a fer 
més portable la calor de l’estiu i enri-
queixi les relacions amb les amistats, 
familiars i veïnat.

Festa als Monjos 
La Festa Major dels Monjos centrarà el 

gruix de les seves activitats entre el 18 
i el 23 de juliol, coincidint amb els dies 
posteriors a la festivitat de santa Mar-
garida, que enguany s’escau en dijous. 
De tota manera els actes previs es po-
sen en marxa com cada any dies abans 
de la festa amb propostes tradicionals 
com la cursa i el sopar popular, la bici-
cletada o les exposicions.

Pels dies centrals de la festa, la Comis-
sió ha preparat un ampli programa d’ac-
tuacions amb el Bocamolls, l’orquestra 
Atalaia, els grups locals Triker Boy, Spirit 
of the Machine i Códex o l’actuació del 
Va Parir Tour de ràdio Flaixback.

Des de la Margaridoia també es duran 
activitats de Festa Major.

Festa a la Ràpita
 I quan tot just la festa dels Monjos 
toca a la seva fi comença la Festa Major 
a la Ràpita.

Organitzada des del Centre Cultural i 
Recreatiu Rapitenc, presenta enguany 
una variada oferta tradicional i lúdica 
per a tots els públics. La festa centrarà 
les seves activitats en el cap de setmana 
del 5 i 6 d’agost i inclourà alguna de les 
seves propostes més tradicionals, com 
ara les cercaviles folklòriques o l’acte 
sacramental dels Diables i les sàtires, 
amb la Fogardera. Pel que fa a les actu-
acions, aquest any destaquen les de JK 
Sax, al concert sota les estrelles que es 
farà el 2 d’agost, la tarda de circ del dia 
6 o el concert i ball de l’orquestra Nova 
Blanes el dia 7.

Les festes majors potencien un fort component folklòric tradicional.

Festa lliure 
d’agressions 
sexistes
La Comissió de Festes dels Monjos ha 
encetat la campanya “JO DECIDEIXO una 
festa lliure d’agressions sexistes” una 
proposta innovadora dins del marc de 
la festa major, que pretén conscienciar 
la població de la lluita contra les 
agressions sexistes que malauradament 
es donen en la nostra societat.
Per dur a terme aquesta campanya, 
la comissió està treballant en un 
protocol propi d’actuació i ha creat 
un logotip, que s'utilitzarà en els 
diferents esdeveniments festius i lúdics, 
samarretes i programa. També s’ha 
fet formació per a entitats diverses. 
La campanya compta amb el suport 
de l’Ajuntament i va néixer després 
que el consistori aprovés una moció 
contra les agressions sexistes, al ple 
del passat mes de novembre. 
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Activitats
a la Margaridoia

El passat mes d’abril, La Margaridoia 
van celebrar sant Jordi amb un sopar-ball 
i la reposició de l’obra “Bojos pel bisturí”, 
del grup T.A.M. i al maig va tenir lloc el 
IV Festival de Música i Poesia, amb la 
participació de diversos intèrprets locals.

Les activitats de juny les va encapçalar la 
Jornada de Portes Obertes amb la visita 
del refugi antiaeri i diverses activitats; i la 
revetlla de sant Joan, amb la participació 
del duet J&B. L’entitat ja té programats 
els actes de la Festa Major, amb una nit 
de gin-tònics; un espectacle de varietats, 
amb Pentagrama Show, un grup similar 
al que va tenir un èxit important l’any 
passat; el sopar-ball de Festa Major amb 
el trio Dolce Vita i el concert i ball de gala, 
amb l’orquestra Aquarama.

Xarxa Escola 
Nova 21
Seixanta-quatre escoles d’arreu de Ca-
talunya s’han coordinat per crear la xar-
xa Escola Nova 21, amb un pla de treball 
de tres anys per tal de consolidar canvis 
dins les escoles que impliquen un treball 
de col·laboració per la generació de co-
neixements que acompanyin cap a un 
horitzó comú que és el d'escola avança-
da. L’ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos coordina la Xarxa Alt Pene-

dès Sud, formada per 8 centres, amb el 
compromís de donar suport a la creació 
de xarxes locals integrades pels centres 
educatius adherits al programa. 
La primera de les trobades del grup es 
va fer aquesta primavera a la casa de 
cultura Mas Catarro.

L’Esplai 
Carnavalístic amb la 
carrossa “Monjos Dragon 
Town” va participar el 
passat 4 de juny a la 55a 
edició del Carroussel de la 
Costa Brava. La carrossa 
va guanyar el 4t premi 
de la seva categoria. El 
grup ha participat per 
segon any consecutiu en el 
Carrousel tot i la dificultat 
per la llunyania i la logística 
que això comporta. 

L’institut el Foix 
va celebrar un any més 
la festa de final de curs 
per als nois i noies 
que aquest curs han 
finalitzat quart d’ESO i 
segon de Batxillerat. La 
festa va tenir lloc el dia 
22 a la casa de cultura 
Mas Catarro, amb la 
participació de l’alumnat 
que ha finalitzat la seva 
etapa acadèmica al centre  
i les seves famílies.
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El passat 4 de juny, la 
Ràpita va retre home-
natge a Santi Casañas, 
en un seguit d’actes que 
van servir també per 
inaugurar la plaça que 
porta el seu nom, l’anti-
ga plaça de l’església . 

Les activitats van co-
mençar al matí, en el 
marc de l’aplec al Cas-
tell de Penyafort amb 
una missa, que va comp-
tar amb l’actuació de 
la coral l’Amistat de la 
Ràpita. En acabar es va 
dur a terme una xerrada 
sobre l’Amical Mauthau-
sen i de la lluita que es 
duu a terme per la pre-
servació de la memòria. 
La xerrada la va pre-
sentar el president del Grup d’Estudis 
Rapitencs, Joan Torrents, i va comptar 
amb Enric Garriga president de l'Ami-
cal de Mauthausen i Pamela Castillo, 
pedagoga del Stiftung Gedenkstätten 
Buchenwald und Mittelbau-Dora, que 

Homenatge a Santi Casañas.

primer moment s’havia 
programat a l’exterior, 
però que finalment es 
va fer a la sala del CCRR, 
degut a l’amenaça de 
pluja.  

L’acte, titulat ‘T’ado-
nes company?’ va comp-
tar amb la participació 
de nombrosos músics i 
rapsodes que van rea-
litzar un recorregut pels 
espais d’interès, estudi 
i compromís d’en Santi 
Casañas. En nom de to-
tes les entitats rapiten-
ques l’acte va comptar 
amb un parlament de 
Joan Torrents i en nom 
de tot el municipi va 
parlar l’alcaldessa Imma 
Ferret, que va recordar 

Casañas i el paper que va tenir en el 
disseny de la plaça que ara porta el seu 
nom.

En acabar l’acte es va procedir a col·lo-
car una placa commemorativa a la nova 
plaça de Santi Casañas. f

va parlar del memorial de Buchenwald.
Després de la xerrada es va fer un tast 

de menges de guerra per a totes les per-
sones assistents.

Al vespre va tenir lloc l’acte central de 
l’homenatge a Santi Casañas, que en un 

Trobada de gegants a la Ràpita

Els Gegants de la Ràpita Ahmet i Mario-
na compleixen 30 anys aquest any 2017 
i per celebrar-ho, el passat 1 de juliol es 
va dur a terme una festa d’aniversari es-
pecial ja que la Ràpita va acollir la vinte-
na trobada comarcal de gegants de les 
comarques del Penedès i el Garraf. 

Els actes van començar a partir de les 6 
de la tarda amb la plantada de les colles 
de gegants convidades a la plaça de Ra-
mon Cabré i cap a les 7, es va iniciar amb 
una cercavila que va recórrer els carrers 

del poble. La trobada va finalitzar amb 
un sopar per a totes les colles convida-
des.

Els gegants que van acompanyar l’Ah-
met i la Mariona en el seu aniversari van 
ser els de Clariana, La Granada, La Vall 
de Sitges, Sant Marçal, Sant Pere Mo-
lanta, Santa Oliva, Torrelles de Foix i Els 
Monjos.

La cita també va comptar amb la parti-
cipació dels gegantons de la Ràpita An-
tistius i Ginur.

30è aniversari dels 
gegants de la Ràpita

Homenatge i inauguració 
de la plaça de Santi Casañas
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Desè aniversari 
de l’escola Arrels

L’escola Arrels ha celebrat aquest curs 
els primers deu anys de vida amb pro-
postes diverses per commemorar l’efe-
mèride.

Les activitats van incloure una camina-
da a l’abril i una gran festa que es va fer 
el passat 10 de juny amb les famílies de 
l’escola, exalumnes i exmestres. L’acte 
va començar a mitja tarda amb un be-
renar, jocs, un photocall i un concurs 
de pastissos amb el número 10 com a fil 
conductor.

També es va poder veure una exposi-
ció de fotografies del centre i l’alumnat 
i un espectacle de màgia a càrrec de Ra-
mon Castells.

L’acte va cloure amb un sopar de ger-
manor i un petit homenatge als 10 anys 
de l’escola amb el colofó final d’una ses-
sió de disco amb el Dj Alejandro.

La celebració de l’aniversari va incloure 
també altres activitats al final d’aquest 
curs, com la creació d’un vídeo comme-
moratiu; un lipdub, creat a proposta de 
l’alumnat del centre, o una festa holly. 

L’escola Arrels es caracteritza per dis-
tribuir les seves activitats, a partir del 
currículum del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat, en activitats 
lliures i dirigides. Les lliures afavoreixen 

l’expansió de totes les intel·ligències de 
la persona i permeten als infants adqui-
rir seguretat, a la vegada que potencien 
l’esperit investigador. Les dirigides es 
concreten en les diferents àrees del cur-
rículum, tallers i projectes. f

Projectes 
d´investigació 
de Recercaixa 

L'alumnat de cicle superior de pri-
mària de l´escola Sant Domènec de 
la Ràpita va ser seleccionat per dur a 
terme dos projectes d´investigació, 
promoguts per l´Associació Catala-
na d´Universitat públiques i la Fun-
dació La Caixa. 

Els alumnes de cinquè van presen-
tar un projecte sobre l’atur i l’exclu-
sió social que es va enfocar  a partir 
de la investigació de l’estudi de la 
població activa de les famílies de 
l’escola.

Per altra banda els alumnes de 
6è van realitzar el projecte sobre l’ 
estudi d’una malaltia minoritària i 
el poder del voluntariat. Concreta-
ment la malaltia que van treballar va 
ser l’Ataxia de Friederich. A partir d’ 
aquesta investigació van dur a ter-
me un estudi del que és una malaltia 
neurodegenerativa, de com es fan 
els medicaments, etc.

Per realitzar els treballs de recer-
ca, els dos grups van comptar amb 
l’assessorament d’investigadors de 
referència en el tema. En el cas de 

cinquè l’assessor va ser en Germà 
Bel, mentre que el de 6è va ser el Dr. 
Enric Giralt.

Les exposicions públiques dels 
treballs investigats es van dur a ter-
me al Cosmocaixa de Barcelona, on 
l’alumnat va ensenyar els diferents 
treballs realitzats per arribar a les 
conclusions que van exposar.

Festa d’aniversari de l’escola Arrels

60 anys dels 
gegants dels 
Monjos
Els gegants dels Monjos, Raimon i Mar-
garida han complert seixanta anys i ho 
han fet amb una celebració que el pas-
sat 4 de juny va aplegar deu colles ge-
ganteres i un gran nombre de públic en 
una cercavila pel poble. La cita va finalit-
zar amb un dinar popular. 
L’aniversari l’ha completat també la 
creació de la parella de gegantons dels 
Monjos que es van presentar el passat 
6 de maig i que han estat creats per uns 
quants geganters de forma autodidacta.
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Activitats a 
l’escola 
Dr Samaranch
L’escola Dr. Samaranch ha viscut un fi-
nal de curs amb moltes activitats. A ban-
da de les habituals festes i celebracions 
que tanquen el cicle lectiu anual i que 
es van dur a terme a mitjans de juny, el 
centre ha comptat també amb altres 
protagonistes. Una d’elles és la Carla 
Siles, alumna de quart de primària, que 
va guanyar primer els Jocs Florals en la 
seva fase de l’Alt Penedès i, posterior-
ment, també va resultar guanyadora a 
la final territorial que es va celebrar a 
Barcelona i que li va donar dret a parti-
cipar directament a la final de Catalunya 
que es va celebrar el 17 de juny. Des de 
l’escola volen felicitar l’alumna pel tre-
ball realitzat i a tot el professorat.
Entre les activitats de l’escola Dr Sama-
ranch d’aquest darrer trimestre destaca 
també la visita de l’autora de contes 
Susana Peix i de l’il·lustrador Sebastià 
Serra que van rebre els alumnes d'edu-
cació infantil. L’autora va explicar els 
seus llibres dels balls folklòrics i l’il·lus-
trador, mentre explicava, va anar il·lus-
trant en directe.
Finalment, la biblioteca del centre va 
organitzar abans de la setmana cultural 
una gimcana pel poble. La iniciativa va 
ser un èxit, l'alumnat havia de descobrir 
un enigma que els portava a la bibliote-
ca municipal, i allà els hi donaven noves 
instruccions perquè anessin pels comer-
ços del municipi buscant llibres. 

El Comerç del 
Foix està duent a 
terme una nova edició 
de la campanya d’estiu 
amb el repartiment 
de butlletes per cada 
acció de compra a 
establiments associats. 
El sorteig es farà el 23 
de juliol. L’associació 
va participar al concurs 
del Remeiart amb el 
lliurament del primer 
premi amb 100 euros 
en vals de compra. 

El grup de 
puntaires   
Sant Ramon de Penyafort, 
de la Ràpita, va treure 
les seves millors gales el 
passat mes de maig per 
lluir-les a la desfilada de 
complements fets amb 
puntes de coixí que va tenir 
lloc al Centre Cultural i 
Recreatiu Rapitenc i on es 
van poder veure veritables 
obres d’artesania.

L’escola Dr Samaranch va realitzar el passat 2 de juny l'acte en record de la mestra 
Noemí Serra. Tota la comunitat educativa, familiars i representants de l’Ajuntament es van 
reunir al pati del centre en un acte molt emotiu, on es van llegir diversos textos de record i es 
va crear el ‘Racó de la Noe’, amb la plantació d’un arbre. Des del centre volen donar les gràcies 
per les mostres de condol i suport rebudes.
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L’estiu ens està deixant múltiples mostres de lleure esportiu, torneigs, exhibicions i trobades entre colles i 
amics que permeten un ambient més distès. Aquest estiu s’han celebrat ja les 12 hores de bàsquet amb 10 equips i uns 120 
participants i les de volei, amb 50 equips i uns 300 participants. També s’han celebrat torneigs d’estiu amb gairebé 500 partits 
de totes les categories i esports. 
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El gimnàs 
municipal  del carrer 
d’Anselm Clavé ha estrenat 
aquest mes de juny u 
nou tatami per millorar 
la pràctica de l’esport. 
Aquest equipament acull 
nombroses activitats al llarg 
de la setmana i necessitava 
una millora del ferm per a 
la pràctica de les classes de 
gimnàstica i els nombrosos 
esports que s’hi practiquen.

Festa de 
l’esport 2017

El Molí del Foix va acollir el passat 3 de juny 
l’acte de lliurament de reconeixement de la 
dotzena edició de la festa de l’esport. La festa 
serveix cada any per premiar els esportistes 
locals i col·laboradors dels clubs que més han 
destacat durant la temporada.

L’acte va omplir de gom a gom la sala de mo-
les del Molí del Foix en una jornada en la que 
es va reconèixer la tasca de nombroses enti-
tats, clubs, i esportives i en el que es va lliurar 
també un reconeixement especial al tècnic 
d’esports de l’Ajuntament, Xavi Pujol, per la 
seva tasca de 25 anys al servei de l’esport lo-
cal.

La festa va estar acompanyada durant tot el 
cap de setmana de nombroses activitats com 
ara l’exhibició de patinatge de fi de curs del 
Jespe, el final de curs de l’escola esportiva, o 
el memorial Plácido Cana. 

Temporada 
d’estiu 
a la piscina
La piscina municipal està ja a ple rendi-
ment després que una jornada de por-
tes obertes inaugurés formalment la 
temporada d’estiu a mitjans del mes de 
juny. L’equipament municipal obre d’11 
del matí a 7 de la tarda els dies labora-
bles i d’11 a 8 els festius. 
El preu de l’accés a la piscina és de 3,10 
euros entre setmana i 4,30 els festius. 
En el cas dels infants 
fins a 15 anys, el preu 
és de 2 euros o 2,15 
els festius.
Existeixen també 
abonaments de 15 
entrades o de tem-
porada sencera i 
bonificacions per a 
persones amb dismi-
nució.
Els menors de 5 anys 
i majors de 65 tenen 
l’entrada gratuïta.
Per accedir a la piscina els nens i nenes 
menors de 12 anys hauran d’anar sem-
pre acompanyats d’una persona adulta.

El Ball de 
Diables de La 
Ràpita va celebrar 
la caminada popular i 
la cursa de muntanya, 
Rebentaespardenyes, 
que va comptar amb la 
participació de gairebé 
mil miler de persones. 
Com cada any la jornada, 
que es va celebrar el 28 
de maig, va comptar amb 
un fantàstic ambient i una 
organització excel·lent.
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ESPAI D'OPINIÓ CIUTADANA

La revista Nosaltres ofereix a la ciutadania la possibilitat  de participar en aquest apartat de temàtica local. Si voleu que hi 
apareguin els vostres articles cal que els envieu amb un títol breu i un màxim 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.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El passat 24 de maig es complia el segon aniversari de la contun-
dent victòria dels socialistes a les passades eleccions municipals, 
on es va revalidar la majoria absoluta i s’aconseguia novament 
l’alcaldia. Estem, per tant, a meitat de mandat. Una primera 
meitat en que s’està duent a terme el pla d’actuació i on l’opo-
sició té el clar objectiu de desgast del govern, cosa que no han 
aconseguit ni aconseguiran. Si bé acusen al govern de falta de 
transparència i control del servei de comunicació, l’ajuntament 
ha obtingut una menció del segell Infoparticipa, que reconeix la 
qualitat i transparència de la comunicació pública local, cosa que 

referma l’aposta que s’ha fet per facilitar l’accés a la informació 
i que desmunta per complet les acusacions infundades de part 
de la oposició. Cal destacar també l’èxit de la ja 28a paella que 
celebrem els socialistes a finals de maig on ens van acompanyar 
més de 200 persones i en la qual vam comptar amb la presència 
del 1r secretari del PSC, en Miquel Iceta. Destacar també el nou 
lideratge del company Pedro Sanchez a la secretaria general del 
PSOE al qual desitgem molts èxits i encerts.
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               PS
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Dos anys de mandat

Durant els dos anys transcorreguts des de les eleccions munici-
pals, quan els veïns i veïnes van fer-nos confiança, Esquerra és el 
grup que més propostes ha presentat i més preguntes ha formu-
lat. Hem plantejat alternatives per construir el canvi que el muni-
cipi necessita, malgrat els  entrebancs i les permanents negatives 
que el grup de la majoria posa per un funcionament democràtic 
de l’ajuntament. Darrerament l’alcaldessa ens ha negat el dret a 
disposar de la clau de la Casa de la Vila per poder anar a fer les 
feines del càrrec de regidors. Clau que si tenen tots els regidors 
de la majoria i la meitat dels treballadors municipals. Per ERC una 

altra manera de fer és possible.  ERC continuarem treballant dur 
per un ajuntament proper, democràtic, transparent, modern, al 
servei dels veïns i veïnes, sense condemnes, ni mentides. Per un 
municipi ecològic sense pudors. Un ajuntament amb propostes 
socials que aposti per les energies netes. ERC ens mantenim 
ferms a la paraula donada i portem aire fresc a l’ajuntament, 
compromesos amb els ideals i el país, determinats a fer bategar 
el municipi. Gràcies a tothom pel seu suport.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Moltes gràcies!!!!

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



Yolanda Amador
fconeixença
No havia participat 
mai en una iniciativa 
com aquesta i em 
va semblar molt 
interessant. Jo que 
com a empresària 
porto molt temps 
contractant 
persones, penso 
que el millor és parlar-hi cara a cara. Un 
currículum el pot fer tothom però quan 
hi parles veus com és la persona, si està 
interessada i vol treballar realment, si 
està nerviosa... De l’Speed Date vaig 
treure contactes interessants i fins i 
tot vaig oferir feina a una persona. Em 
va semblar genial i ho tornaria a fer. 

Mònica Alderisi
fresultats
Em va agradar molt el 
fet de tenir contacte 
directe amb les 
empreses i la trobada 
em va servir perquè 
gràcies a ella estic 
treballant. Abans de 
la sessió la veritat és 
que estava nerviosa però una vegada vaig 
seure a les taules, se’m va passar tot i vaig 
poder explicar qui sóc i el que sé fer. En 
general envies currículums però no saps 
mai que passa. Aquí, ni que sigui en dos 
minuts, tu els estàs veient i ells a tu. Això 
permet expressar-te de forma personal.

Xavier Moyano
foriginal
Per a mi va ser un 
plantejament nou i 
original. Va ser molt 
ràpid però em va 
donar la possibilitat 
de conèixer diverses 
empreses en una 
mateixa sessió. Potser 
l’únic que vaig pensar 
és que teníem poc temps, ja que era molt 
complicat resumir la descripció d’un 
mateix en dos minuts. Em va sortir una 
possibilitat de feina però no era el que jo 
acabava de buscar, però de tota manera 
com a experiència va ser molt positiu i 
veig que ha s’està aplicant a molts llocs. 

Cites ràpides 
per crear contactes de feina

Primera trobada d’Speed Date a l’Espai per l’Emprenedoria. 

Quan algú lliura un currículum, corre 
el risc que la seva proposta quedi sim-
plement en un paper sobre una taula. 
Quan algú té l’oportunitat de parlar cara 
a cara amb la persona que l’ha de con-
tractar, d’explicar el seu perfil, de posar 
en valor les seves aptituds, la cosa pot 
canviar força.

Aquesta és la filosofia que mantenen 
les trobades que s’estan començant a 
fer a tot el territori per posar en contac-
te persones que ofereixen i demanden 
feina. Solen ser cites ràpides i força efec-
tives, contactes on compta la primera 
impressió i la capacitat personal d’expli-
car-se. 

A Santa Margarida i els Monjos les 
trobades les han anomenat Speed Da-
ting Professional i la primera es va dur 
a terme el passat mes d’abril sobre hos-
taleria. 

La cita estava organitzada pel Ser-

vei Local d’Ocupació de l’Ajuntament, 
amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació 
local, i estava adreçada especialment 
a treballadors i empresaris de l’àmbit 
de l’hostaleria, com ara recepcionistes, 
cambrers/eres, cuiners/eres, ajudants 
de cuina i cambrers/eres de pis.

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 currí-
culum durant dos minuts.

Les valoracions d’aquesta primera tro-
bada van ser molt positives, tant per 
part de l’empresariat com dels deman-
dants. 

El Servei Local d’Ocupació està treba-
llant ja en l’organització de la segona 
trobada d’aquestes característiques, 
que es farà a la tardor, adreçada a per-
sones interessades en el sector de la lo-
gística i la producció.

Ens en sortim  ;-)


