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L’edifici de la Biblioteca
fa 15 anys
L’actual edifici de la Biblioteca ha fet 15 anys. L’espai va ser inaugurat el 27 de maig de l’any 
2003 amb unes instal·lacions modernes i integrades en l’entorn, que permeten gaudir d’un 
espai funcional i còmode, tant per les persones usuàries, com per les treballadores.
La biblioteca però, ja funcionava abans del nou edifici. De fet aquest passat mes de març ha 
complert 37 anys i al llarg d’aquest temps ha anat acumulant gairebé 35.000 llibres, pel·lícules 
i CD’s, però també un bon grapat de lectures, recomanacions, lletres i activitats, com la que 
va tenir lloc el passat 15 de juny en la que es va commemorar l’aniversari amb un emotiu 
concert de les Scarteen Sisters.
Actualment la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos compta amb una programació 
estable d’activitats per a tots els públics, serveis de consulta, cessió d’espais per a activitats 
externes i acull part de l’arxiu municipal i els centres de documentació del Parc del Foix i el de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria.
A més també gestiona el Biblio@ccés, situat a l’espai Antistiana de la Ràpita, amb una 
programació d’activitats pròpia i coordinada amb els serveis d’infància i joventut de 
l’Ajuntament.
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Espais canins, una nova cultura de
relació amb els animals de companyia

L’Ajuntament va posar en marxa aquest mes de juny amb una 
caminada canina, dos dels tres espais canins del municipi, els 
del carrer de Lleida, darrera la plaça del Molí de Vent, i el del 
carrer de Maria Aurèlia Capmany. El tercer és previst que es 
posi en marxa cap a la tardor quan es dugui a terme la reforma 
del parc de Llevant de la Ràpita.

Aquestes àrees estan pensades perquè les persones propietà-
ries 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, civisme i convivència.

La creació dels nous espais canins va lligada a l’impuls d’una 
campanya per la tinència responsable d’animals de companyia, 
amb l’objectiu de sensibilitzar el veïnat de la responsabilitat de 
tenir animals a casa, així com del comportament cívic que cal a 
l’hora de compartir espais públics.

Dins la campanya, la policia local efectuarà també controls 
per confirmar que tots els animals de companyia estiguin cen-
sats i amb el xip corresponent. f
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Les activitats del Remeiart van ser de 
nou les protagonistes del calendari del 
mes de juny a Santa Margarida i els 
Monjos.

Un Remeiart que va comptar amb di-
verses novetats, com ara un augment 
de l’oferta musical i cultural durant tot 
el programa, amb especial esment a 
l’estrena de l’espectacle Sons del Cas-
tell de Penyafort, que ha estat ideat i 
dissenyat per Joan Torrents i August 
García i que va omplir el castell de mú-
sica, prosa, poesia i projeccions audiovi-
suals. També es va incorporar la música 
a les cuines i tapes del Remeiart amb ac-
tuacions com les del grup Zebras Band 
el dia de la inauguració o el concert de 
Gina and The Tonics, el dia 9, o l’espec-
tacle Vi, Glosa i Estrelles, inclòs en el fes-
tival Eva. 

Disset dies d’activitats
El Remeiart va continuar demostrant 

que cada vegada està més arrelat en-
tre el veïnat. Aquest any es va poder 
escoltar sovint la frase “anem a fer un 
Remeiart” per referir-se al fet d’anar 
de tapes i tastar la nombrosa i saboro-
sa oferta de menús i tapes preparats 
pels establiments adherits al projecte, 
que enguany va servir, com l’any pas-
sat, 17.000 tapes i gairebé 500 menús, 
segons dades aportades pels mateixos 
restauradors.

Les activitats d’enguany les encetava 
la presentació de les Cuines i Tapes del 
Remeiart, que es va fer el dia 1 de juny 
a la Margaridoia i la Nit de Vermuts i Li-
cors d’Herbes, que va tenir lloc l’ende-
mà dissabte al Molí del Foix amb la par-
ticipació d’una desena d’elaboradors 
artesans de licors d’herbes i vermuts i 
amb la venda de més de 3.000 tiquets 
de degustació.

La part de la difusió del coneixement 
sobre herbes la va protagonitzar l’Her-
bes Campus, que aquest any es va dedi-
car a les tintures, amb ponents i partici-
pants que van arribar d’arreu del país. 

Novetats a la Fira
La Fira va incorporar també diverses 

novetats, com ara la presència d’una 
zona de foodtrucks i lleure, amb la par-
ticipació de la guanyadora del programa 
Joc de Cartes de Tv3; una nova distribu-
ció dels espais d’activitats i venda dins 
el recinte del castell o la incorporació 
de l’Art a la Fira, que va comptar amb la 
participació de diversos artistes que van 
realitzar les seves obres a la vista del 
públic. Aquesta darrera edició també va 
fer un esforç important per potenciar la 
decoració floral als diferents espais del 
recinte, amb els tons liles i verds carac-
terístics del Remeiart.

La fira per la que van passar unes 
5.000 persones, va comptar amb més 
de 40 parades amb venda productes re-
lacionats amb les herbes, la cosmètica 
o l’artesania feta amb herbes i un pro-
grama de gairebé 50 xerrades i tallers i 
una àmplia proposta d’activitats per a la 
canalla. f

L’art floral, un dels protagonistes de la 
Fira d’enguany

La Fira va comptar amb una nova distribució dels seus espais

Noves propostes per un 
Remeiart més cultural
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L'Ajuntament fa l’aprovació 
provisional del POUM

El ple de l’Ajuntament de Santa Marga-
rida i els Monjos va dur a terme el passat 
mes d’abril l’aprovació provisional del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), per tal de donar compliment 
a la sentencia 739/2015 dictada pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
contra la Comissió Territorial d’Urbanis-
me de Barcelona que declarava la nul·li-
tat parcial del POUM de Santa Margari-
da i els Monjos.

L’aprovació realitzada no suposa cap 
variació dels aspectes tècnics, ni recull 
cap modificació respecte el planeja-
ment inicial de l’ajuntament sinó que 
dona compliment del que demanaven 
les sentències en les que s’afirmava que 
s’havia vulnerat el dret d’autonomia lo-
cal perquè s’incloïa al Pla un seguit de 
prescripcions fetes per la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Barcelona l’any 
2010 i es considerava que en el moment 
de l’aprovació provisional aquesta no 
havia incorporat tots els informes que 
eren preceptius.

L’aprovació va comptar amb els vots 
favorables dels grups del PSC i CIU i els 
vots en contra dels grup de PA-CUP i 
ERC.

En l’apartat de mocions el grup de PA-
CUP va presentar una moció per l’acos-
tament de presos polítics, que es va 
aprovar per unanimitat i una altra, per 
la via d’urgència, contra la detenció dels 
membres dels Comitès de Defensa de 
la República (CDR). La moció va ser re-
butjada amb els vots a favor de PA-CUP, 
ERC i CIU i el vot en contra del PSC.

Contra la violència masclista
Al juny, a la següent sessió plenària, 

l’Ajuntament va fer palès el posiciona-
ment unitari de la corporació contra 
la violència masclista i per continuar 
treballant com fins ara per l’erradica-
ció d’aquesta xacra i la protecció de 
les víctimes. El plenari va aprovar una 
moció presentada pel grup de PA-CUP 

orporació municipal de Santa Margarida i els Monjos

presentada pel grup de PA-CUP en su-
port al professorat del IES Palau de Sant 
Andreu de la Barca.

A la mateixa sessió es van aprovar per 
unanimitat els estatuts de l’associació 
del Camí Ramader de Marina i les bases 
de subvencions per a la socialització de 
llibres i material escolar, amb els vots a 
favor del PSC, ERC i CiU, i l'abstenció de 
PA-CUP. f

de denúncia al caràcter patriarcal i de 
classe de la justícia espanyola i per la 
creació d’un ordenament jurídic propi 
en el marc republicà amb perspectiva 
feminista.

El plenari també va aprovar per unani-
mitat una moció presentada pel Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès de defensa 
del model sanitari català i la universa-
lització de l'atenció sanitària; i una altra 

Audiència pública
El passat mes de maig l’Ajuntament va acollir una nova sessió d’audiència pública municipal 

que es va iniciar amb la revisió del grau d’acompliment del Pla de Mandat, per part de 
l’alcaldessa Imma Ferret, l’explicació dels projectes en curs i l’anunci de la consecució del 
segell Infoparticipa a la transparència municipal. 

Després del torn d’intervenció dels portaveus dels grups municipals es va encetar el 
debat, que va versar sobre qüestions relatives a senyalització  i cartelleria a la via pública; 
el tancament de carrers per a activitats festives; l’ús de les cartelleres municipals; l’eix cívic 
Monjos –Vilafranca; els pressupostos participatius o canvi de nom del carrer de sant Antoni a 
cal Rubió, entre altres.

Les audiències públiques es fan un mínim de dues vegades l’any i estan obertes a la 
ciutadania, per tal que pugui exposar dubtes i suggeriments sobre la gestió del municipi.
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a revista d’informació 
local Nosaltres compleix 
150 números. Al llarg 
d’aquests darrers 37 anys 
s’ha mantingut fidel a la 
cita amb el veïnat, per 
tal d’acostar-los tot allò 
que passa al seu voltant, 
amb informacions sobre 
l’actualitat municipal o les 
entitats, entre altres.

L
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Corria el mes de gener de l’any 1981. 
Feia un any i mig que s’havien celebrat 
les primeres eleccions municipals de-
mocràtiques d’ençà que la guerra civil i 
els anys del règim autoritari que la se-
guiren ofeguessin els avenços socials, 
culturals i democràtics que s’havien 
aconseguit durant el període de la sego-
na República.

El 1979 estava tot per fer, i aquelles 
eleccions del mes de maig van tornar 
a posar al capdavant dels ajuntaments 
del país homes i dones que van agafar, 
amb l’empenta que els donà la repre-
sentativitat democràtica, el compromís 
de tornar a dotar els nostres municipis 
d’aquelles infraestructures i aquells ser-
veis que havien de canviar la fesomia 
dels nostres carrers i ciutats i permetre 
una millora de les condicions de vida de 
les persones que hi habitaven.

Santa Margarida i els Monjos no es 
quedà enrere. I al llarg del primer any de 
mandat del nou consistori els canvis en 
el municipi, que obeïen a les promeses 
electorals fetes en la primera campanya 
electoral que s’havia viscut durant molt 
de temps, començaven a donar els seus 
fruits i a fer-se prou evidents.

El creixement urbanístic ordenat, la mi-
llora dels entorns urbans dels diversos 
barris i nuclis, la creació de diversos ser-
veis (piscina, biblioteca, llar d’infants...) 
ja estaven plenament en marxa a finals 
del 1980. 

Difusió de la vitalitat local
Mancava, però, una eina que permetés 

acostar a la ciutadania i posar en valor 
tot allò que s’estava fent, i no només de 
la frenètica activitat municipal, sinó de 
totes aquelles propostes que es genera-
ven a Santa Margarida i els Monjos i que 
tenien com a protagonistes les diverses 
entitats socials locals.

Sota el lema “Revista d’informació 
general del poble de Santa Margarida 

El primer Nosaltres va aparèixer el gener de 1981

150 números del Nosaltres.
Els orígens.

i els Monjos”, sortia, el gener de 1981, 
el primer número de la revista “Nosal-
tres”, amb un consell de redacció en el 
que hi participaven, de forma completa-
ment voluntària, membres de diverses 
entitats locals i regidors electes, que es 
trobaven de forma periòdica per escriu-
re tot allò que passava al municipi.

El sistema de gestió era molt democrà-
tic i els temes es decidien en comú. Sor-
tien noticies i activitats de l’associació 
de veïns, de l’associació de pares, de les 
entitats esportives, del grup de diables, 
etc. La realització tècnica dels primers 
números avui la consideraríem prehistò-
rica: s’escrivien els textos en el decurs 
de la reunió, alguns es portaven a re-es-
criure amb una màquina de fotocompo-
sició que els retornava amb lletra d’im-
premta i amb marges justificats, d’altres 
es posaven amb la mateixa lletra de la 
màquina d’escriure manual i allà mateix 

es retallaven els textos i s’enganxaven 
un al costat de l’altre, col·locant-hi les 
fotografies o dibuixos fins a formar les 
pàgines per portar a impremta. 

Durant tots aquests anys han anat 
canviant els processos, els formats i el 
color, i el disseny i la realització s’han 
digitalitzat completament. Ha millorat 
en qualitat tècnica i en professionali-
tat en la manera d’explicar les coses. 
Però aquella idea inicial de voler ser 
un instrument per acostar i explicar a 
les persones tot el que estava passant 
al municipi, aquella idea inicial per a la 
qual molta gent, de forma anònima, hi 
ha deixat moltes hores del seu temps al 
llarg d’aquests darrers trenta-set anys, 
aquella idea inicial que ha vingut expli-
cant regularment el batec social i la vida 
pública local... aquella idea inicial se-
gueix avui ben viva.

150 números. I seguim... f



Adhesió a la 
campanya contra
el mosquit tigre
La Generalitat ha engegat una nova 
edició de la campanya contra la pro-
liferació del mosquit tigre a Catalu-
nya.
Des de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida i els Monjos, i dins les propos-
tes de la campanya, es recorda que 
és vital erradicar les acumulacions 
d’aigua a casa, ja que el més im-
portant és evitar la posta d’ous i el 
creixement de les larves aquàtiques 
per tal que aquests no pugui trobar 
l’hàbitat on créixer.

Visita dels alumnes 
alemanys
Els alumnes de l’institut alemany 
Gymnasium in der Taus, de Back-
nang van ser rebuts aquest any de 
nou a l'Ajuntament en l’intercanvi 
que es realitza amb els alumnes de 
l’institut El Foix.
Els joves alemanys van allotjar-se 
a les cases dels estudiants del mu-
nicipi i van visitar diversos indrets 
del Penedès acompanyats dels seus 
responsables.  

Refugi de caça
al camí Fondo
La societat de caçadors Penyafort 
de Santa Margarida i els Monjos ha 
promogut la creació d’una zona de 
prohibició de caça a la zona situada 
entre el camí del Fondo i el Ciarga. 
Es tracta d’una àrea de 60 hectàre-
es aproximadament que s’ha delimi-
tat amb la col·locació de senyals al 
perímetre de la zona i als principals 
accessos d’aquest espai.

Bones festes majors als 
Monjos i la Ràpita

Les propostes folklòriques són un dels plats forts de les festes majors d’estiu

L’estiu arriba de nou amb les festes 
majors dels Monjos i la Ràpita, que un 
any més venen carregades d’activitats 
tradicionals, concerts, actuacions i pro-
postes per engalanar carrers i places i 
ajudar a posar un apunt lúdic que con-
tribueixi a fer més portable la calor i en-
riqueixi les relacions amb les amistats, 
familiars i veïnat. 

Festa als Monjos 
Als Monjos, la Festa Major centrarà 

les seves activitats a l’entorn a la plaça 
de Pau Casals entre el 18 i el 22 de juliol, 
coincidint amb els dies de la festivitat de 
santa Margarida, que enguany s’escau 
en divendres. Durant aquests dies són 
moltes les activitats programades per la 
comissió de festes i per les entitats que 
enguany tornaran a fer lluir les activitats 
folklòriques, el foc, els balls a la plaça o 
a la Margaridoia, el correbars, etc.

Els actes previs es posen en marxa 

com cada any dies abans de la festa 
amb propostes tradicionals com la cur-
sa i el sopar popular, la bicicletada o les 
exposicions. 

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 4 i 5 d’agost i inclourà 
alguna de les seves propostes més tra-
dicionals, com ara les cercaviles folklòri-
ques o l’acte sacramental dels Diables i 
les sàtires, amb la Fogardera. Pel que fa 
a les actuacions, aquest any destaquen 
les del concert sota les estrelles que es 
farà l’1 d’agost, o els concerts i balls de 
festa major amb les orquestres Aquà-
rium i Nova Blanes. f

Nosaltres
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L’alumnat de sisè de 
l’Escola Samaranch van 
organitzar una donació de 
sang al centre el passat 
24 de maig a partir de 
continguts treballats a 
classe i en col·laboració 
amb el Banc de Sang i 
Teixits. La resta de classes 
el centre van participar 
en l’elaboració de 
materials per la difusió i 
organització de l’activitat.

Cloenda de la
BiblioRevolució

L’escola Dr. Samaranch va celebrar 
aquest passat mes de maig la cloenda 
del programa BiblioRevolució, un pro-
grama de la Fundació Bofill pel foment 
de la lectura en el que han participat 30 
centres escolars de tota Catalunya.

Durant la celebració de les activitats, a 
la segona quinzena de maig, els infants 
van haver de buscar per diferents espais 
del municipi les pistes necessàries per 
resoldre els enigmes plantejats en una 
història, ideada per un pare de l’escola, 
en la qual van apareixent personatges 
de diversos contes.

La cloenda de la BiblioRevolució es va 
fer el 28 de maig amb una festa a l’esco-
la, que va comptar amb la presència de 
l’educador i mentor del projecte, Jaume 
Centelles.

Premi
Recercaixa
 Dimecres 16 de maig l’alumnat de 6è 
de l’escola Sant Domènec de la Ràpi-
ta va participar en el 5è congrés de 
Recercaixa, per fomentar les vocacions 
científiques i l’esperit de recerca entre 
l’alumnat de Cicle Superior de primària.

La recerca es va fer sobre el Modernis-
me a Santa Margarida i els Monjos i va 
comptar amb l’ajuda de la Dra. Mireia 
Freixa, com a investigadora de referèn-
cia i assessora.

L’alumnat va po-
der constatar que 
hi ha cases moder-
nistes, noucentis-
tes i d’altres amb 
un estil eclèctic, i 
fins i tot van poder 
veure una de les ca-
ses per dins, la de 
Pilar Torné.

Després de l’ex-
posició  oral al Cosmocaixa hi va haver 
una fira on les escoles participants van 
exposar els seus treballs, entre ells les 
maquetes de les cases de l’avinguda Ca-
talunya.

L'escola Sant 
Domènec va recollir 
el passat 3 de juny el premi 
Baldiri Reixach pel treball 
Construïm un mercat 
presentat pels alumnes de 
P5 del curs passat i coordinat 
per la mestra Alba Ràfols. 
Enguany es celebren els 
40 anys d’aquests premis 
atorgats per la Fundació 
Carulla per reconèixer la 
qualitat pedagògica de 
les escoles catalanes.
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Història
recitada i 
musical

El Castell de Penyafort va acollir el pas-
sat 9 de juny l’estrena de l'espectacle 
Sons del Castell, una idea original de 
l’historiador Joan Torrent a la que li van 
anar donant forma amb el professor i 
rapsode August Garcia i amb el suport 
de l'Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos.

Sons del castell: un viatge en el temps 
a través de la música i la paraula, és un 
espectacle poètic musical que segons 
Torrents pretén que “a través de la re-
creació de sons propis de cada època 
sentiu el batec de les seves pedres, tes-
timonis silents de les persones que han 
trepitjat la pols del seu terra."

La idea d’aquest viatge va comptar 
amb la participació de set músics i dos 
rapsodes que van anar explicant els di-
ferents moments pels que va passar el 
castell: primer com a edifici medieval, 
després convent dominic, més tard com 
a casa senyorial rural i finalment com a 
espai públic o casa del poble, amb l’ob-
jectiu d’oferir un reflex de la història de 
Catalunya i de les seves músiques, des 
de les cançons medievals (àrabs o dels 

trobadors), fins les orquestrines del se-
gle XX.

Un viatge on la paraula i la música van 
caminar l'una al costat de l'altra tot fent 
incursions en la cançó tradicional, el 
text històric, el cant gregorià, el poema 

Sons del Castell de Penyafort

eròtic, la cançó de pandero, l’havanera, 
la cançó de revolta, el poema líric o el 
ball popular.

L’espectacle, a més, va comptar amb 
projeccions sobre la paret del castell, 
creades per Narcís Cabré. f

Voluntariat per
la llengua

L'alcaldessa de Sant Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret, i el president del 
Consell del Consorci de Normalització 
Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf, 
Josep Moya, han signat un conveni que 
permetrà estendre el programa de fo-
ment de l'ús social del català Voluntari-
at per la llengua (VxL).

El conveni preveu que l'Ajuntament 
col·laborarà a difondre el VxL promo-
vent i facilitant la participació en el pro-
grama de les persones que viuen al mu-
nicipi i organitzant conjuntament amb 

el Consorci activitats de difusió de la 
llengua i la cultura catalanes, per mitjà 
del Servei de Català de Vilafranca i l'Alt 
Penedès.

L'Ajuntament posarà a disposició de 
les parelles que formin part del progra-
ma alguna dependència com a lloc de 
trobada i difondrà el VxL i les activitats 
que se'n derivin a través dels seus mit-
jans de comunicació habituals.

L’Ajuntament i el Consorci han col-
laborat en altres activitats com, per 
exemple, l'organització d'un taller de 
Llengua i socialització de les famílies en 
l'entorn educatiu, impartit per perso-
nal del Servei de Català i amb una quin-
zena d’inscrits aquest curs.
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Un any més  la Ràpita 
va acollir la celebració del 
Tro de Rock, una iniciativa 
del Ball de Diables de la 
Ràpita, en col·laboració 
amb el servei de joventut 
Tangram. Aquest any la 
cercavila de foc va comptar 
amb els balls de diables de 
la Ràpita, Torredembarra, 
Llorenç del Penedès i els 
Monjos. En acabar es fer un 
concert amb el grup Mitjanit.

Intercanvi de roba 
El Banc del Temps va tornar a organitzar 

aquest mes de juny una nova edició 
del Mercat d’intercanvi de roba, que 
es va dur a terme al matí a la plaça de 
Pau Casals, amb voluntat de promoure 
l’intercanvi com una activitat quotidiana 
al municipi. Aquest any, a més, les 
persones participants van poder gaudir 
d’una actuació/demostració de swing. 

El Mercat compta amb el suport 
de l’Ajuntament i és una aposta pel 
foment de la reutilització i el reciclatge 
per donar una segona vida a objectes 
i peces que ja no s’utilitzen però que 
segur poden interessar o utilitzar altres 
persones a través de l’intercanvi. Les carrosses  del Grup de Carnaval de La Ràpita amb el lema “Warhammer i el temple 

de les calaveres” i de l’Esplai Carnavalístic dels Monjos amb “Taj-Mahaler@s” van participar 
al maig a la 56a edició del Carroussel de la Costa Brava, a Palafrugell. La carrossa rapitenca va 
guanyar el 1r premi de la categoria de no inèdites, mentre que la dels Monjos va quedar en el 
cinquè.

Festa Major a la 
Margaridoia

La societat la Margaridoia ha progra-
mat un seguit d’activitats per la festa 
Major amb un gran espectacle de dansa 
catalana, a càrrec de l’Esbart dansaire 
Rocasagna de Gelida, un ball i el tradi-
cional concert i ball de festa major, a 
càrrec de les orquestres Liberty i Gran 
Premier.

Entre les activitats realitzades destaca 
la XXIa. Festa del 
Soci, que es va fer 
a l’abril amb un tor-
neig de petanca, 
balls i la tradicional 
paella social per a 
200 assistents. 

També s’han dut a 
terme les Jornades 
de Portes Obertes, 
en les que hi van 
haver classes de 
ball en línia i saló 

gratuïtes, l’estrena de la comèdia “Les 
Gates”  a càrrec del grup de teatre La 
Sala de la Margaridoia, a la que van as-
sistir més de 200 persones  i també més 
de 150 persones van visitar el refugi de 
La Margaridoia, en els 3 dies que va es-
tar obert.

Els 
professionals  
de l’equip d’atenció 
primària Penedès rural 
recomanem a la població 
que es doni d’alta a “la 
meva salut”. Es tracta 
d’un espai de consulta 
personal i intransferible 
on es pot disposar de 
la pròpia informació 
de salut i fer tràmits 
electrònics de forma 
segura i confidencial.
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Prevenció d’incendis
forestals

L’ADF Puig de l’Àliga es troba en plena 
campanya d’estiu i per tant treballa de 
forma especial en la previsió i extinció 
de possibles incendis forestals.

La campanya va començar el passat 
15 de març i durarà fins al 15 d’octubre 
i aquest any inclou materials de consci-
enciació amb mesures d’autoprotecció 
a prendre en cas d’incendi.

Paral·lelament, el president de l’ADF, 
Fèlix Martinez i el Director Gerent de 
BROSE planta dels Monjos, Adolfo Vari-
llas van signar el conveni de renovació 
de col·laboració amb l’ADF.Aquesta re-
lació va començar l’any 2017 amb la sig-
natura del primer conveni que ha estat 
molt ben valorat per ambdues parts.

Varillas afirma que està molt satisfet 
amb les tasques que duen a terme els 
voluntaris de las ADF’s en la preservació 
dels nostres espais naturals i de la feina 
que també realitzen amb les tasques de 
suport els bombers per l’extinció dels 
incendis forestals.

Felix Martinez, president de l’ADF va 
lliurar a Brose una placa d’agraïment pel 
seu suport.

Campanya borrissol
Des del passat 19 de maig l’ADF, està 

realitzant actuacions per minimitzar les 

molèsties i els efectes del borrissol dels 
pollancres, ja sigui per les al·lèrgies que 
produeix o pel perill que pot suposar en 
cas d’incendi forestal

Aquestes actuacions es coordinen 
amb el Cos d’Agents Rurals i els servies 
de medi ambient de l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos. f

Les entitats i 
la Quadra
Les regidories de cultura, joventut, 
obres i manteniment van informar el 
passat mes de maig sobre les propostes 
de la futura remodelació de la Quadra. 
A la trobada hi van assistir representats 
de nombroses entitats relacionades 
amb les activitats folklòriques o de fes-
ta major al municipi.
La Quadra és un espai situat dins el re-
cinte de la casa de cultura Mas Catarro 
que s’habilitarà com zona d’exposició i 
magatzem per a les entitats i associaci-
ons relacionades amb la festa major. 

Conveni amb 
protecció civil
L’alcaldessa Imma Ferret i el presi-
dent de l’associació de voluntaris de 
protecció Civil de Santa Margarida i 
els Monjos, Eduardo Álvarez, van sig-
nar el passat mes d’abril un nou con-
veni de col·laboració conjunta per 
tirar endavant les activitats socials de 
l’entitat i establir la col·laboració amb 
els cossos oficials que vetllen per la 
seguretat ciutadana i tasques relacio-
nades amb la prevenció de situacions 
de risc per a la població.
El conveni permetrà que l’associació 
dugui a terme serveis preventius en 
actes de cultura popular i tradicio-
nal, col·laboració en la vigilància del 
mercat setmanal no sedentari i par-
ticipació en operatius d'emergència, 
mentre que l’Ajuntament atorgarà 
una subvenció per a la compra d’uni-
formes i material i contractarà una 
assegurança de responsabilitat civil 
per als voluntaris de l’associació, en 
l’exercici de les seves funcions.
El conveni l’han signat l’alcaldessa 
Imma Ferret i el president de l’asso-
ciació de de Voluntaris de Protecció 
Civil de Santa Margarida i els Monjos.
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Premis a 
l'esport local
2018

El Molí del Foix va acollir el passat 2 de 
juny la XIX Festa de l'esport, que es va 
dur a terme per premiar els esportistes 
locals i col·laboradors dels clubs que 
més han destacat durant la temporada 
a proposta de les mateixes entitats.  

Enguany els premiats van ser l’equip 
de mini bàsquet aleví i Àngel Lluis Vi-
llarejo, del Monjos Bàsquet club; els 
equips juvenil femení i sènior masculí 
del Club Vòlei Monjos; l’equip aleví i el 
coordinador del Club Patí Monjos, Adrià 
López; els esportistes Julen Castro i Ja-
vier Peña, del Kàrate Dojokenzen; Nú-
ria Martínez i Asrián España, del Judo 
Monjos; els equips mainada i l’infantil 
A del Base Mas Catarro i l’AD Monjos; 
la Marta Mestre, del Club Patinatge Ar-
tístic Monjos; i  Dionisio Ferrer i Emilio 
Rinaldi, fundadors de la penya BTT Ke 
Passa Tiu. 

Des de l’Ajuntament  i l’escola esporti-
va es va voler reconèixer també la tasca 
d’Annabel Valera per la seva dedicatòria 
al voleibol, i a l’equip de Mini Vòlei de 
l’Escola Esportiva, i a Raimon Sendra 

per la seva dedicació a l’hoquei.
Enguany també es va aprofitar l’acte 

per presentar el nou web d’esports, 
que estarà plenament operatiu a partir 
de setembre. 

Festa de l’esport al Molí del Foix

La festa va estar acompanyada durant 
tot el cap de setmana de nombroses ac-
tivitats com ara l’exhibició de patinatge 
de fi de curs del Jespe, el final de curs de 
l’escola esportiva. f

Amb el lema #Ellasporlosvalientes,  el passat 9 de juny es va celebrar al 
camp d’esports municipal el 1r torneig solidari de futbol femení a favor de SJD Pediatric Cancer 
Center, que va aconseguir recaptar 3.150 €. El torneig va ser ideat i organitzat per 10 voluntàries 
del municipi i amb el suport de la junta i tot l'equip tècnic del Mas Catarro FB.

Temporada d’estiu 
a la piscina

La piscina municipal està ja a ple rendi-
ment. L’equipament obre d’11 h a 19 h els 
dies laborables i d’11 h a 20 h els festius. 
El preu de l’accés és de 3,10 euros entre 
setmana i 4,30 els festius.

Els infants de 5 a 15 anys paguen 2 euros 
o 2,15 els festius. Existeixen també abo-
naments de 15 entrades o de temporada 
sencera i bonificacions per a persones 
amb disminució.

Els menors de 5 anys i majors de 65 te-
nen l’entrada gratuïta.

Per accedir a la zona de bany els infants 
menors de 12 anys hauran d’anar acompa-
nyats d’una persona adulta.
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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

A falta d’un any per la finalització de mandat i amb un percen-
tatge molt elevat de consecució del programa electoral, la gran 
família socialista de Santa Margarida i els Monjos, ens vam re-
trobar per celebrar la 29ena paella, amb l’assistència de més de 
200 persones. Acompanyats pel diputat del PSC al Parlament de 
Catalunya Raúl Moreno, entre altres ens va explicar que és una 
qüestió de dignitat i higiene política la presentació, per part del 
PSOE, de la moció de censura contra el govern del PP. La trobada 
la vam celebrar un any més en un espai públic, donat que ente-
nem que els espais públics han de ser els llocs de relació i convi-
vència, on tothom s’ha de trobar a gust i còmode. Com ara al bon 

temps, on ens retrobem i compartim places i carrers, patrimoni 
de tots i totes, pel gaudir de tothom. Per això els veïns i veïnes 
tenim la obligació de tenir-ne cura, a banda que l’Ajuntament els 
netegi i conservi. I ens preguntem: són ara per ara, els espais pú-
blics de tothom? Creiem que sí, i diem que les conductes incívi-
ques i actes vandàlics no tenen cap justificació, son una manca de 
respecte dels bens comuns. Per això i també ara que s’acosten 
temps de revetlles i activitats, volem posar-ho de manifest tot i 
desitjant-vos molt bones Festes Majors!
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Espais públics de tothom

Ens hagués agradat compartir el Remeiart amb Jor-
di Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim 
Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, 
Josep Rull, Raül Romeva, Carles Puigdemont, Clara 
Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comin, 
Anna Gabriel i Marta Rovira.

En nom propi i dels seus familiars (Associació Catalana pels Drets 
Civils):  manifestem el nostre agraïment per les mostres de su-
port que s’han rebut des de SMiMonjos. El nostre reconeixement 
a tots els veïns i veïnes que promoveu i assistiu a activitats a fa-
vor de la llibertat dels presos polítics. Als que porteu llaços, mo-

cadors, roba de color groc, i als que ompliu d’aquest color les pla-
ces, els carrers, els balcons, els edificis particulars. Als que envieu 
cartes, postals, poemes, dibuixos, als que estan tancats i lluny 
de casa seva. Als que heu fet, feu i fareu, que aquest municipi 
segueixi viu.
Ens hagués agradat que aquests desitjos democràtics sincers 
també ho fossin, d’una manera activa, de l’alcaldessa i de l’Ajun-
tament. 
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos
 twitter @ERCsmonjos

Groc 



Assumpció Ventosa
famistat
Jo vaig conèixer el 
servei quan la meva 
mare es va posar 
malalta d’Alzehimer. 
La Dra. Freixedas, 
l’equip del consultori 
i l’Àngels Pena em van 
ajudar molt perquè 
anar al grup em servia 
per poder compartir coses, demanar 
consell o cercar ajuda. Ara la meva mare 
ja és morta però en aquella època em 
van ajudar molt i de fet hi continuo anant 
cada divendres perquè et permet parlar 
de moltes coses i compartir dubtes.

Martí García
fsuport
Jo faig de coordinador del grup d’ajuda 
mútua. Aquest tipus de grups agrupen 
persones que tenen sempre una demanda 
o una necessitat 
comuna. No fan 
teràpia, però el fet 
de poder parlar del 
que senten o del 
que els preocupa i 
escoltar la resta de 
persones que estan 
passant per situacions 
semblants, fa que cadascú vegi diferents 
casos i relativitzi el seu patiment.

Dolores Carmona
fajuda
Vaig començar a anar al grup de cuidadors 
recomanat per la treballadora social, 
quan la meva mare va començar amb 
un gran deteriorament cognitiu. 
Les pautes i les converses amb el 
psicòleg, m’han 
ajudat a  afrontar els 
problemes de manera 
diferent, veient que 
tenien sortida. 
Jo ho recomanaria 
a les persones que 
es troben  fent de  
cuidadors, pel suport del psicòleg i del 
grup. Continuo participant en el grup 
de cuidadores, malgrat ja no tinc la 
meva mare, perquè és una estona que 
et distreus i en surts més animada.

Qui té cura de les persones 
cuidadores?

El grup d’ajuda mútua de Santa Margarida i els Monjos és dels més actius de la comarca

Avegades riuen, en ocasions s’escapa al-
guna llàgrima i en altres moments algu-
na que altra confessió. Però tot queda 
dins la sala. Mai no surt res del que s’hi 
ha dit.

Aquesta aula closa és la que ocupen 
cada divendres la desena de persones 
que formen part dels grups d’ajuda 
mútua per a persones cuidadores. Són 
aquelles que tenen cura diària d’una 
persona amb graus elevats de depen-
dència. 

A Santa Margarida i els Monjos, 
aquests grups van començar ara fa deu 
anys com un projecte de 10 sessions 
d’acompanyament que permetia que 
un divendres al mes, mentre les perso-
nes dependents eren ateses als tallers 
de la memòria, les persones cuidadores 
podien conversar en grup amb l’acom-
panyament d’un psicòleg. 

Quan les deu sessions van acabar, des 
del servei de benestar de l'ajuntament-
van comprovar que calia continuar aju-
dant-les i es va seguir amb el projecte. I 
ja no tan sols un dia al mes, sinó que els 
usuaris del servei es continuen trobant 
una vegada  a la setmana de manera in-
formal. Allà, segons el coordinador del 
grup, el psicòleg Martí García Cruells  
troben un espai de benestar que el per-
met obtenir eines per al seu creixement 
personal.

Es tracta de que puguin conversar al-
tres persones que  estan passant per la 
mateixa situació o que ja hi han passat i 
prenguin consciencia  de quin és el pa-
per del cuidadors i de la seva feina; una 
tasca dura i sovint solitària i poc recone-
guda, per la qual cosa les persones cui-
dadores tenen molts dubtes i necessi-
ten eines que els facilitin el seu dia a dia.

Ens en sortim  ;-)


