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Nova brigada ambiental
En el marc de les accions de conscienciació sobre civisme que es duen a terme per part de 
l’Ajuntament, aquest estiu s’ha posat en marxa un nou projecte de foment del reciclatge. 
Es tracta de la Brigada Ambiental, un col·lectiu integrat per infants del municipi que, de 
forma voluntària, ajuden a controlar la correcta separació en origen dels residus generats en 
diversos actes populars i a minimitzar-ne la producció. 
La Brigada Ambiental, que fins i tot ha adoptat la nova mascota del Parc del Foix, la Geneta, per 
a les seves activitats, ha rebut una breu formació sobre reciclatge i minimització de residus i 
ja actuat aquest estiu a la Festa Major dels Monjos, amb unes valoracions molt positives. Tant 
és així que la Brigada continuarà participant en diverses activitats durant aquest proper curs. 
Els infants de 7 a 12 anys que ho desitgin, poden sol·licitar formar part de la Brigada Ambiental 
emplenant un formulari que es pot trobar al web municipal, en el que es poden escollir les 
activitats concretes en les que es vol participar.
La brigada es suma a les accions que duen a terme de forma conjunta l’Ajuntament i la 
Mancomunitat Penedès Garraf des de fa més de deu anys per tal que els actes populars 
generin el mínim de residus possibles i aquests tinguin un bon reciclatge. Amb la utilització 
de la vaixella compostable s’ha evitat durant anys l’ús massiu de plàstics d’usar i llençar que 
haurien anat a l’abocador. 
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Nova edició de la Fira d’extraescolars
Santa Margarida i els Monjos acollirà el proper 15 de setem·

bre la tercera edició de la Fira d'extraescolars i serveis muni·
cipals.

La Fira es farà al parc de davant la Biblioteca durant tot el 
matí i oferirà una mostra de les activitats que es programen al 
municipi adreçades a l’educació i el lleure en horari extraesco·
lar, tant des dels diferents serveis municipals, com des de les 
AMPA de les escoles i l’institut o l’esplai, amb informació, ta·

llers i demostracions gratuïtes de les seves activitats. Aquest 
any també es farà la presentació d’un nou projecte anomenat 
Espai de famílies destinat a promoure la participació del col·
lectiu en relació a les seves necessitats en els seus diferents 
àmbits de vida.

Els assistents podran gaudir també de propostes d’escalada 
en rocòdrom i jocs d’experimentació, esportius i tradicionals 
diversos. f 

La Biblioteca llueix nova imatge 
a les seves parets. El passat 30 de juliol, 
l’il·lustrador de llibres, Joan Turu, va 
omplir la sala infantil de la biblioteca 
de pintura i colors per confeccionar 
un mural amb diferents personatges 
de contes que passegen per la paret 
tot convidant els petits lectors i 
les seves famílies a viure múltiples 
aventures a través dels llibres.
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L'Ajuntament posarà 
en marxa de nou aquest 
any el servei gratuït de 
recollida porta a porta de 
restes vegetals de poda i 
jardineria a particulars. 
La recollida es realitzarà 
tots els dilluns al matí, 
entre els mesos d’octubre 
i març, donada la gran 
quantitat de restes 
de poda i jardineria 
que es generen a les 
llars del municipi en 
aquesta època.

La Junta Local de Seguretat ha presentat les dades de 2017 segons les quals 
la Policia local va instruir l’any passat 347 fets, entre faltes administratives, delictes i altres, 
mentre que Mossos d’Esquadra van registrar 295 delictes de seguretat viària, patrimoni, salut 
pública, etc. Les xifres converteixen Santa Margarida i els Monjos en un dels municipis més 
segurs de la comarca.

Una intervenció 
arqueològica feta al 
Castell de la Bleda ha permès 
descobrir la base d’una torre de 
defensa medieval possiblement 
de finals del s. X o principis 
del s. XI tot i que al castell, 
propietat de la Família Torres, 
també s’han trobat evidències 
d’ocupacions dels ibers i 
romans. La part conservada 
de la torre mesura nou metres 
de llarg per sis d’amplada.

Notable alt pel 
Remeiart 

Els visitants de la Fira Remeiart han 
valorat de forma molt positiva l’edició 
d’enguany. Segons una enquesta encar·
regada aquest 2018 les persones que vi·
siten l’esdeveniment  valoren amb una 
nota del 8,3 la fira i en cap cas per sota 

de 6. El públic as·
sistent prové de 
forma majorità·
ria de les comar·
ques penedesen·
ques (85%), amb 
un percentatge 
de dones del 70% 
i amb una tipolo·
gia de públic fidel 
que va assistint 
cada any als es·
deveniments del 
Remeiart.

Pel que fa a la 
repercussió eco·
nòmica, es calcu·

la que per cada euro de despesa inver·
tida a la fira, es genera un retorn de 7,6 
euros.

Torna el Compra 
a Prop 

Els municipis de Santa Margarida i els 
Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola 
començaran el proper 18 d’octubre la 
quarta edició de la campanya comercial 
‘Compra a prop i descobreix el teu en·
torn’, adreçada a enfortir el comerç lo·
cal i promoure els elements turístics del 
territori.

La iniciativa, que ja s’ha consolidat com 
un clàssic de les propostes comercials 
de tardor, premiarà les compres que es 
facin als establiments dels tres munici·
pis adherits a la campanya. 

Els premiats obtindran regals d'entra·
des per a equipaments turístics, àpats a 
restaurats o visites a cellers, entre altres 
propostes adreçades a conèixer més el 
territori que ens envolta i els seus ele·
ments turístics, culturals i patrimonials.
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Nova imatge per a la pista de 
l’avinguda de Catalunya

La pista de l’avinguda de Catalunya ja 
està enllestida. Aquest mes obre portes 
una de les obres més emblemàtiques 
d’aquests darrers mesos a Santa Marga·
rida i els Monjos amb unes importants 
millores tant pel públic, com per les per·
sones usuàries de la instal·lació. 

La remodelació de la pista, que s’ha fet 
de forma consensuada amb els clubs 
que l’utilitzen habitualment, va comen·
çar l’any passat, tot just acabada la com·
petició esportiva i durant un any s’ha 
estat treballant per adaptar i actualitzar 
aquest equipament que cada dia utilit·
zen desenes d’esportistes.

Les obres han permès eliminar l’antiga 
graderia, que presentava alguns proble·
mes estructurals i la zona de bar, que ja 
no s’utilitzava. També s’ha modificat el 
ferm de la pista, de manera que s’ha fet 
accessible la totalitat del paviment. 

La nova instal·lació compta també amb 
cinc vestidors pels jugadors i un pels 
àrbitres, una sala pels clubs, noves gra·
deries retràctils per quan la pista s’uti·
litzi per activitats lúdiques, una zona de 
magatzem i lavabos pel públic. La refor·
ma ha permès incorporar importants 
mesures d’eficiència i estalvi energètic, 
com ara la col·locació de plaques solars 

o un sistema d’il·luminació Led de baix 
consum. Les obres han tingut un cost 
aproximat de 500.000 euros, dels quals 

la Diputació de Barcelona n’ha aportat 
més del 70% i la resta els ha afegit l’Ajun·
tament amb recursos propis. f 

La pista obre portes aquest mes de setembre
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Inici del curs escolar amb 
menys alumnes a P3

Gairebé 1.500 alumnes s’incorporen 
aquest curs a les aules de Santa Marga·
rida i els Monjos.

Pel que fa al nombre d’alumnes, a les 
tres escoles d’educació infantil i primà·
ria, Dr. Samaranch, Arrels i Sant Domè·
nec, començaran les classes 880 alum·
nes, mentre que en els ensenyaments 
de secundària i batxillerat es fa notar 
l’augment demogràfic de principis del 
segle XXI i aquest any començaran 510 
alumnes, un centenar dels quals ha op·
tat per realitzar els dos cursos del bat·
xillerat.

Les llars d’Infants municipals Xiroi dels 
Monjos i de la Ràpita, que encara tenen 
places lliures, acolliran aquest any 75 
alumnes (55 als Monjos i 20 a la Ràpita).

Destacar també d’inici de l’oferta for·
mativa de l’escola de persones adultes 
Fina García, amb cursos de formació ge·
neral, cursos d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i superior i des d’on es co·
ordina també el Programa de Formació 
i Inserció (PFI) que aplega joves que no 
han acabat l’ESO.

Pel que fa a l’àmbit extraescolar, tam·
bé s’iniciaran activitats de la Casa dels 
Passos Petits, a la Ludo i a l’escola de 
música comarcal EMAP, que aquest any 

El curs escolar comença amb una aula menys de P3 al municipi

traslladarà les seves classes a l’escola 
Sant Domènec.

Una aula menys de P3
La principal novetat de l’inici d’aquest 

curs ha estat la supressió d’una aula de 
P3 a l’escola Dr Samaranch per part del 
Departament d’Ensenyament.

L’Ajuntament s’ha mostrat disconfor·
me amb aquesta actuació des del mo·
ment en que es va conèixer la decisió, 
al mes de maig i ha mantingut diversos 
contactes amb la Generalitat per mirar 
d’evitar·ho. A la darrera trobada l’alcal·
dessa Imma Ferret i la regidora Filo Mar·
tínez van exposar a la directora de ser·
veis territorials, Montserrat Domingo, 
les necessitats aprovades pel consell 
escolar, amb la peticions de més recur·
sos personals per augmentar el nombre 
de mestres de les escoles; un integra·
dor social per a l’institut; l’estudi del 
problema de les males olors a les noves 
escoles; el manteniment de les 4 línies 
de P3 del municipi i finançament per a 
la construcció d’un ascensor que ja té 
fins i tot el projecte redactat a l’escola 
Dr Samaranch. El departament d’Ense·
nyament no ha donat resposta encara a 
aquestes peticions. f

Bons contactes al 
tercer Speed Dating 
del municipi
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajun·
tament va organitzar el passat mes 
de maig la tercera sessió d’Speed 
Dating Professional al municipi amb 
la participació de vuit empreses i 
una vintena de persones candidates 
de l’àmbit administratiu.
Una Speed Date és una sessió de 
cites ràpides per establir contactes 
breus i directes entre empreses i 
candidats. La sessió forma part del 
pla anual de promoció econòmica 
elaborat per l’Ajuntament per in·
centivar l’ocupació local.

Inscripcions al PFI
El Programa de Formació i Inserció 
(PFI) que aplega joves que no han 
acabat l’ESO obre convocatòria 
d’inscripcions per a la 7a promoció 
d’aquesta iniciativa impulsada des 
de l’Ajuntament amb la col·labora·
ció de la Generalitat i la Diputació. El 
PFI està adreçat a joves que no han 
finalitzat els estudis d’ESO i permet 
assolir un títol oficial de Tècnic Au·
xiliar de muntatge i manteniment 
d'equips informàtics. 
Les inscripcions es poden fer fins al 
14 de setembre a la casa de cultura 
Mas Catarro.

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.
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L’Ajuntament comen·
çarà en breu la millora 
de l’accessibilitat als 
edificis municipals, que 
va resultar guanyadora 
dels pressupostos parti·
cipatius que es van dur 
a terme a Santa Mar·
garida i els Monjos du·
rant el primer semestre 
d’aquest any.

La proposta guanyado·
ra va ser presentada per 
una persona particular i 
va ser recolzada per 199 
vots.

El pressupostos tenen 
una partida de 40.000 
euros assignada per 
aquest 2018, que s’utilit·
zaran en primer lloc per 
a la col·locació d’una 
porta accessible a l’edifici de l’ajunta·
ment, tot i que també s’estan estudiant 
mesures per a altres edificis municipals. 

Donat que una altra de les propos·
tes dels pressupostos, la col·locació 

Les propostes permetran millores d’accés als edificis municipals

des, l’Ajuntament ha de·
cidit invertir també una 
part de la partida per 
aquesta finalitat. 

L’Ajuntament ha valo·
rat de forma molt positi·
va la resposta ciutadana 
i ja ha anunciat la inten·
ció d’una nova convoca·
tòria de pressupostos 
participatius pel 2019.

Resultat
dels pressupostos
participatius

Els pressupostos par·
ticipatius van recollir 
un total de 492 vots 
per via telemàtica, dels 
quals 410 van ser vàlids 
i 82 nuls. Dels vots nuls, 

45 es van descartar perquè van marcar 
més d’una opció, 5 van votar fora de ter·
mini, 17 vots pertanyien a persones que 
no constaven en el cens i 15 vots van ser 
duplicats.

Pel que fa a les votacions presencials, 
van votar 14 persones. 

En total, doncs, es van comptabilitzar 
506 vots (424 vàlids i 82 nuls) amb els 
següents resultats:

Proposta núm. 1: 21 vots
Proposta núm. 2: 97 vots
Proposta núm. 3: 189 vots
Proposta núm. 4: 25 vots
Proposta núm. 5: 13 vots
Proposta núm. 6: 80 vots
Proposta núm. 7: 52 vots
Proposta núm. 8: 199 vots
Proposta núm. 9: 73 vots
Proposta núm. 10: 21 vots
Proposta núm. 11: 14 vots
Proposta núm. 12: 51 vots
Proposta núm. 13: 24 vots
Proposta núm. 14: 15 vots
Proposta núm. 15: 70 vots
Proposta núm. 16: 11 vots  f

d’equips de cardioprotecció a les esco·
les del municipi, presentada per les AM·
PAS dels centres, va obtenir un resultat 
molt similar a la més votada, i molt per 
sobre de la resta d’opcions presenta·

Es superen els 7.500 habitants 

Comença l’execució dels projectes 
dels pressupostos participatius 

El municipi ha arribat enguany als 
7.503 habitants, segons les dades del 
padró que va aprovar el ple municipal 
del passat mes de juliol.

La sessió també va donar compte del 
resultat del pressupostos participatius i 
va aprovar per unanimitat les bases re·
guladores dels ajuts per arranjaments a 
les llars i les ajudes tècniques, destina·
des a la gent gran i a les persones disca·
pacitades.

També es va fer l’aprovació d’un ex·
pedient de modificació de pressupost, 
amb els vots a favor del PSC i CiU i l'abs·
tenció de PA·CUP i ERC; i l’acord per no 

exercir carta de gràcia sobre un habitat·
ge del carrer del Montmell, amb els vots 
a favor de PSC, PA·CUP i CiU i l'absten·
ció d'ERC.

En l’apartat de mocions es van apro·
var per unanimitat la proposta del PSC 
de rebuig a la decisió judicial d’alliberar 
“la manada” i per continuar desenvolu·
pant el pacte d’estat contra la violència 
de gènere, i la d’ERC per a la realització 
d'un estudi de viabilitat del transport 
públic entre zones residencials i els po·
lígons industrials de Santa Margarida 
i els Monjos, Vilafranca del Penedès i 
Olèrdola.
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Millores a
Tres Pins
L’Ajuntament ha realitzat millores aquest 
estiu a la placeta situada a l’entrada 
de Tres Pins. Els treballs han permès 
suprimir els arbres que havien aixecat el 
paviment, s’ha arreglat l’escala d’accés 
i s’ha ampliat la zona pavimentada per 
millorar la recollida d’aigües pluvials. 
Ara es tornaran a col·locar bancs, es 
replantaran nous arbres i es posarà una 
nova barana per tancar el perímetre de 
la zona.
Les millores complementen els canvis 
de lluminàries Led que es va fer fa unes 
mesos en aquesta zona. A tres Pins 
també és preveu anar millorant els 
elements de la zona infantil i el canvi 
d’una canalització de l’aigua de les cases 
que toquen a la carretera de la Múnia.

Sender de
la Via Augusta
El Consell Comarcal ha instal·lat aquest 
estiu al municipi 3 mil·liaris d’acer galva·
nitzat que senyalitzen el pas del Sender 
de la Via Augusta per Santa Margarida i 
els Monjos i ofereixen informació deta·
llada de l’entorn immediat i una explica·
ció d’un tema de l’època romana. 
Les senyals estan col·locades a la sor·
tida de l’estació de trens, al costat del 
punt d’informació turística i a la pujada 
d’accés al cementiri.

Amb la recuperació del Sender de la Via 
Augusta al seu pas per l’Alt Penedès, 
el Consell Comarcal vol crear un nou 
producte de turisme cultural que con·
tribueixi a dinamitzar el territori i a sen·
sibilitzar la població envers el patrimoni 
cultural i natural del Penedès.
El traçat transcorre per 13 municipis de 
la comarca i té una llargària de 50 km, 
més uns 21 km de variants.

El carrer de les 
Flors compta des 
d’aquest estiu amb un 
nou carril bici que recorre 
tot el carrer i puja per 
tot el passeig fluvial. La 
zona s’ha senyalitzat amb 
pintura vermella, d’acord 
amb la normativa i s’han 
posat peces d’especial 
protecció en aquelles 
zones en les que hi pot 
haver algun tipus de 
conflicte amb els vehicles.

Un incendi  provocat 
per un llamp, a la catenària 
del costat de l’estació 
de trens dels Monjos, va 
deixar sense circulació 
de combois la línia R4 de 
rodalies durant diverses 
hores del passat 9 d’agost. 
El servei es va fer amb 
autocars entre sant 
Vicenç de Calders i Sant 
Sadurní d’Anoia fins que 
l’endemà es va restablir 
la circulació de trens. 
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Bicicletada contra
el canvi climàtic 

Diada Nacional de 
Catalunya
La celebració institucional de la Di·
ada Nacional de Catalunya a Santa 
Margarida i els Monjos es duu a ter·
me aquest any al Molí del Foix amb 
un acte el 10 de setembre al vespre, 
que compta amb la participació de 
la coral l’Amistat de la Ràpita, un pe·
tit concert clàssic a càrrec del grup 
Klaustres i una copa de cava en aca·
bar, per a totes les persones assis·
tents. 

Plantada popular 
El dissabte 27 d’octubre es durà a 
terme a Santa Margarida i els Mon·
jos una nova edició de la tradicional 
plantada popular. Aquesta és una 
activitat familiar que es realitza 
cada any per contribuir a l’embelli·
ment del paisatge urbà, alhora que 
es fomenta la conscienciació en la 
cura de l’entorn natural. 
La plantada, es farà al carrer del Pla 
de l'Estació, a les 11 h i comptarà 
amb tallers familiars i explicacions 
que aniran a càrrec del Molí del Foix 
i de l’empresa Tamarix Jardiners. 

Bonificacions 
a l’AP7 fins als 
Monjos
En concret s’han aprovat bonifica·
cions per al desviament obligatori 
dels camions que circulen per la 
N·340 entre Altafulla i Vilafranca 
Sud, amb descomptes del 42,53% en 
el cas dels trajectes llargs i del 50% 
als interns. Finalment, el govern es·
panyol preveu també eximir dels pe·
atges els vehicles lleugers que facin 
el mateix trajecte d'anada i tornada 
en el tram comprès entre Alcanar i 
Vilafranca Sud dins de 24 hores. La 
mesura entra en vigor aquest mes 
de setembre.

Un any més, Santa Margarida i els 
Monjos s’omplirà de bicicletes el pro·
per 16 de setembre amb motiu de la 
Bicicletada Popular que s’emmarca en 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, convocada per la Unió Europea, 
i la celebració del Dia Europeu sense 
Cotxes (22 de setembre).

La Bicicletada popular pretén sensibi·
litzar la població sobre la necessitat de 
fer un ús racional del vehicle privat i de 
promoure els transports públics i alter·
natius com la bicicleta. 

La jornada, que enguany arriba a la 
seva divuitena edició, compta cada any 
amb la participació de  més de 500 per·
sones. 

L’activitat començarà a dos quarts 
de deu del matí amb el repartiment de 
dorsals davant de l’Ajuntament i a les 

10 tindrà lloc la sortida, amb un recor·
regut d’aproximadament 9 kilòmetres, 
que passarà per alguns dels nuclis habi·
tats més importants del municipi i que, 
en aquesta ocasió, finalitzarà  davant 
la Biblioteca, a l’avinguda de Cal Rubió, 
amb un esmorzar popular i el sorteig de 
cascs i una bicicleta entre totes les per·
sones participants.

D’altra banda, i amb la col·laboració del 
Parc del Foix, al llarg de l’any es duen a 
terme caminades verdes per promoure 
el fet d’anar a peu com a mitjà saludable 
i sostenible de transport. 

L’ajuntament va ratificar en el seu mo·
ment la Carta Internacional per Cami·
nar, reconeixent els beneficis de cami·
nar, com a indicador clau de societats 
amb salut, eficiència, inclusió social i 
sostenibilitat. f
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Gairebé 300 infants i joves 
a l’escola d’estiu

L’escola d’estiu ha tancat un any més 
les seves activitats amb unes valoraci·
ons molt positives i una gran afluència 
d’infants a totes les propostes progra·
mades. Enguany van participar 289 nens 
i nenes o joves d’edats compreses entre 
els 3 i els 15 anys, que es van distribuir 
en diferents grups segons les edats.

L’escola es va dur a terme del 25 de 
juny al 19 de juliol  amb activitats pen·
sades expressament per a cada grup 
d’edat, com ara sortides per l’entorn en 
l’horari habitual del casal d’estiu, jorna·
des de lleure a la piscina municipal, una 
bicicletada, o d’altres propostes a fora 
del municipi, com ara una acampada, 
l’estada al parc Illa Fantasia, o la visita a 
diferents museus, etc.

Les propostes estiuenques de lleure 
també van comptar amb 11 assistents 
al grup de joves, que un any més van 
poder gaudir d’activitats diverses, del 
25 de juny a l’11 de juliol, amb travesses, 
paintball, scaperoom o d’altres, especi·
alment pensades pels seus interessos.

Pel que fa a les colònies, aquest any 
els infants del municipi es van despla·
çar fins a Cal Pons, una colònia tèxtil de 
Puig·reig, on uns 35 infants van gaudir 
de 4 dies d’activitats i esbarjo en un en·

torn natural del Parc Fluvià del Llobre·
gat.

L’escola d’estiu està organitzada per 
l’esplai El Vesper i amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos. f

Activitats d’estiu per a infants i joves

Estiu d’activitats 
joves
Un any més, el programa del Tangram al 
carrer, entre el 22 de juny i el 6 de juliol, 
va organitzar activitats com l’Scapero·
om, el Passatge del Terror i la Festa Jove 
amb Karaoke. La més destacada va ser 
la presentació de les activitats d’estiu, 
amb actuacions musicals, els premis del 
concurs “Els meus avis i jo”, o la presen·
tació de vídeos fets pels joves.
Enguany també han promocionat hà·
bits saludables a la carpa jove del pa·
velló, amb tallers de fruita o de còctels 
sense alcohol. 

Sancions per 
incivisme
Malgrat els esforços que l’ajunta·
ment està duent a terme en matè·
ria de conscienciació sobre civisme 
i cura de l’entorn al municipi, enca·
ra són moltes les persones que no 
respecten les normes bàsiques de 
convivència. És per aquest motiu 
que s’han hagut d’imposar una san·
ció per no recollir les defecacions; 
quatre sancions greus per portar 
gossos perillosos sense morrió i 
deslligats; i tres més per no tenir·los 
censats, manca d’assegurança o mi·
croxip. 

Torna la mostra 
artística
La mostra artística Sant Raimon de 
Penyafort escalfa motors. El certa·
men mostrarà les seves obres del 
10 al 31 de gener a la casa de cultura 
Mas Catarro amb un augment de les 
activitats artístiques paral·leles. La 
Mostra arriba enguany a la 35a edi·
ció d’adults i a la 3a mostra infantil.
La recepció de les obres de la ca·
tegoria d’infants finalitzarà el 21 de 
desembre, mentre que les obres 
d’adults es podran presentar de l’11 
al 19 de desembre. 

Jornades europees 
del patrimoni
Santa Margarida i els Monjos, es su·
marà un any més a la celebració de 
les Jornades Europees del Patrimo·
ni que enguany es faran del 12 al 14 
d’octubre amb activitats culturals 
que es duran a terme al Ciarga i al 
Castell de Penyafort.
Al Ciarga és previst que es duguin a 
terme jornades de portes obertes 
i activitats paral·leles, mentre que 
castell s’han programat visites es·
pecials per conèixer l’edifici i el seu 
procés de restauració.
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La Montserrat 
Ribas va rebre de 
mans de l’alcaldessa Imma 
Ferret i la regidora Filo 
Martínez un obsequi per 
haver estat la persona que 
més activitats va realitzar 
la passada setmana de la 
gent gran. La proposta 
pretén estimular la 
participació de les 
persones a les activitats de 
la gent gran del municipi.

L’exemple del 
comerç local

La Diputació de Barcelona va celebrar 
el passat 7 de juny a Santa Margarida i 
els Monjos, la cinquena jornada tècnica 
sobre cooperació supramunicipal amb 
altres ens locals en el comerç, amb la 
participació de diversos municipis de la 
demarcació. 

La sessió es va dur a terme al Molí del 
Foix i va ser presentada pel diputat de 
Comerç, Isaac Albert, i l’alcaldessa Imma 
Ferret i va començar amb una ponència 
sobre el model d’èxit de l’evolució del 
comerç a Santa Margarida i els Monjos.

En acabar, les persones participants 
van realitzar una visita a diversos co·
merços locals amb quatre rutes que van 
permetre conèixer diferents tipologies 
d’establiments, amb unes valoracions 
excel·lents per part dels assistents.

Recursos per a 
la recerca
de feina
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajun·
tament realitzarà aquest octubre una 
nova formació de l’Apodera’t, una pro·
posta de coaching grupal per ajudar en 
el procés de recerca de feina per a les 
persones en situació d’atur. Les sessi·
ons es faran de l’1 al 18 d’octubre i cal 
fer les inscripcions al Club de la Feina o 
bé a slomonjos@diba.cat. 
La iniciativa se suma a 
les accions que el servei 
ha realitzat aquest estiu, 
com ara una primera edi·
ció de l’Apodera’t; un ta·
ller de recerca de feines 
a l’estiu i l’ampliació de 
l’horari del club de la fei·
na al juliol, per facilitar la 
cerca de feines per a la 
temporada estiuenca.
El servei Local d’ocupació ofereix una 
programació constant de cursos que es 
pot consultar a través dels canals d’in·
formació municipals, en especial l’agen·
da mensual.

Una concentració  
davant l’Ajuntament 
va recordar el passat 
17 d’agost el primer 
aniversari dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils.
L’acte, que també es 
va celebrar a diversos 
municipis catalans, va 
comptar amb la lectura 
d’un manifest a càrrec de 
l’alcaldessa accidental, 
Esther Marmaneu i cinc 
minuts de silenci. 
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El proper 21 d’octubre es durà a terme a Santa Margarida i els Monjos la quarta edició de la 
Fira de la Transhumància. La mostra, que farà un any més a l’aparcament d’entrada als Monjos, 
comptarà amb una trentena de parades relacionades amb la ramaderia i l’artesania, formatges, 
embotits i vins i caves de la zona,  antiguitats i nombroses activitats infantils relacionades amb 
la ramaderia.

Millora de
la informació
al mercat 
L’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona realitzarà una 
campanya informativa al Mercat no se·
dentari dels diumenges sobre els requi·
sits mínims que són exigibles 
als establiments pel que fa a la 
informació als consumidors. 
Aquesta campanya es portarà  
a terme els diumenges al matí 
durant el mes d’octubre.
La campanya consisteix en 
donar informació, compro·
var i donar assessorament 
als paradistes sobre la nor·
mativa referent a fulls oficials 
de reclamació, l’exhibició dels preus de 
venda al públic i els justificants de paga·
ment, entre d’altres aspectes.

Estudi sobre
la recollida
de residus
La Mancomunitat Penedès Garraf ha 
lliurat una diagnosi, encarregada per 
l’Ajuntament, per analitzar fórmules de 
millora de la recollida de brossa al mu·
nicipi. L’estudi estableix que l’índex de 
reciclatge de Santa Margarida i els Mon·
jos és gairebé del 50% i és un dels més 
elevats entre les localitats on no s’ha 
implantat el sistema de recollida porta 
a porta. La diagnosi, malgrat aquest ín·
dex, fa algunes recomanacions de com 
millorar encara més la recollida selecti·
va de residus i determina que la millor 
fórmula és la implantació d’un sistema 
de recollida porta a porta, ja que és eco·
nòmicament més viable, més sostenible 
i mediambientalment millor.
L’Ajuntament estudiarà la possibilitat 
d’implementar les recomanacions. Mal·
grat tot, les mesures es veuran a mig 
termini, ja que hi ha vigents encara di·
versos contractes de gestió de residus 
entre la Mancomunitat i l’empresa con·
cessionària.

Santa Margarida i 
els Monjos, Lluçà i Llívia 
han revalidat la seva aposta 
per la transhumància i els 
camins ramaders amb l’acord 
de creació de l’associació 
Camí Ramader de Marina. 
De la Cerdanya al Penedès. 
L’entitat vol ser una eina per 
fer possible el treball conjunt i 
l’adhesió i col·laboració de nous 
municipis per on transcorre 
la ruta de transhumància.

El Dia 
Internacional  
de l'Orgull LGTBI es va 
commemorar a Santa 
Margarida i els Monjos, 
el passat mes de juny, 
amb una crida a la 
defensa de la igualtat i el 
respecte a la diversitat, i 
enguany també amb un 
seguit d'intervencions 
artístiques instal·lades 
en diferents espais 
del municipi.
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ls arxius, s’entenen com a 
equipaments o conjunts 
de documents però 
també són els serveis 
encarregats de tractar, 
conservar i difondre el 
patrimoni documental. En 
el cas de Santa Margarida 
i els Monjos, el patrimoni 
documental el gestiona 
l’Arxiu municipal, en 
col·laboració amb la Xarxa 
d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona i 
inclou documents des de 
1716 fins a l’actualitat.

E
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Arxiu municipal: conservar i 
documentar el patrimoni

Comprendre el passat, documentar el 
present i preparar el futur. Aquest és el 
caràcter essencials dels arxius, segons 
resa la Declaració Universal dels Arxius, 
tot i que sovint passen desapercebuts 
o adquireixen un segon pla dins les es·
tructures organitzatives. 

A Santa Margarida i els Monjos existeix 
també un arxiu municipal al que aquest 
article pretén atorgar el merescut valor.

L’ajuntament té el seu arxiu
Els arxius, s’entenen com a equipa·

ments o conjunts de documents però 
també són els serveis encarregats de 
tractar, conservar i difondre el patri·
moni documental. En el cas de Santa 
Margarida i els Monjos, el patrimoni do·
cumental el gestiona l’Arxiu municipal, 
en col·laboració amb la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona 
que ofereix un suport directe i permet 
el manteniment del servei.

L’objectiu del programa és la implanta·
ció d’un sistema de gestió documental 
i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat 
pel personal dels ajuntaments i super·
visat pels arxivers de l’Oficina de Patri·
moni Cultural de la Diputació. De forma 
periòdica, un tècnic d’arxiu de la Dipu·
tació visita l’ajuntament per tal d’asse·
gurar la implantació dels procediments 
d’organització documental, transferèn·
cia, conservació, consulta, avaluació i 
digitalització, a banda de vetllar per les 
condicions de les instal·lacions d’arxiu.

L’Arxiu municipal rep la documentació 
que genera cadascun dels serveis i orga·
nismes de l’Ajuntament de Santa Mar·
garida i els Monjos. També assessora els 
serveis municipals per al tractament de 
la documentació.

Passat, present i futur
El fons documental de l’Ajuntament in·

clou documents des de 1716 fins a l’actu·
alitat. S’organitza a partir del Quadre de 
classificació municipal, una eina meto·
dològica on es troben reflectides totes 

les competències municipals (Govern, 
Hisenda, Proveïments, Serveis socials, 
Sanitat, Eleccions, Obres i Urbanisme, 
Padró d’habitants, etc.), amb un inven·
tari que recull el conjunt de les des·
cripcions dels documents conservats a 
l’arxiu. A partir d’aquest inventari, els 
investigadors i les persones interessa·

des poden conèixer el contingut de tot 
el que conserva l’Arxiu.

On es troben les instal·lacions
La seu de l’Arxiu és al propi Ajunta·

ment, però el seu fons, atès el seu vo·
lum, està situat en una sala·dipòsit a 
l’edifici de la Biblioteca.

L’Ajuntament ha restaurat 19 plànols de gran format que formen el Cadastre 
topogràfic de 1932

L’Arxiu posa la 
documentació a 
disposició dels 
investigadors 
i totes les 
persones 
interessades 
en conèixer 
la història del 
poble.
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L’any 2013 es van substituir les pres·
tatgeries tradicionals per uns moderns 
armaris mòbils amb una capacitat per a 
més de 700 metres lineals, la qual cosa 
permetrà ubicar·hi unes 6.000 capses 
d’arxiu. Actualment ja compta amb més 
de 3.800 capses d’arxiu, que equivalen 
a més de 450 metres lineals. A més de 
la millora del mobiliari, el dipòsit s’ha 
dotat amb un lector de la temperatura 
i la humitat ambiental. Totes elles són 
mesures pròpies de la conservació pre·
ventiva, que lluiten contra els elements 
que degraden el patrimoni documental.

A vegades, no es pot evitar la degra·
dació i arriba el moment de la interven·
ció d’un restaurador. En aquest sentit, 
aquest 2018 s’han restaurat el conjunt 
de 19 plànols de gran format que for·
men el Cadastre topogràfic de 1932. Els 
plànols oferien arrugues, plecs, pèrdu·
es de suport i vores esquinçades, a més 
de taques, cintes enganxades i brutícia. 
L’actuació va consistir en una neteja en 
sec, l’eliminació de les cintes adhesives, 

la reintegració i l’aplanat dels plànols.

Consultes a l’Arxiu
L’Arxiu posa la documentació a dispo·

sició de la ciutadania, perquè pugui con·
sultar·la i exercir els seus drets. També 
posa a la disposició dels investigadors 
i totes les persones interessades en 

conèixer la història del poble.
En aquest sentit, la digitalització de la 

documentació, a banda de la conserva·
ció de la informació, també permet faci·
litar la consulta dels documents. L’ajun·
tament està adherit al Programa de 
digitalització de les actes municipals de 
la Diputació de Barcelona que permet 
la consulta lliure, a través d’internet, de 
les actes del Ple des de 1856 a 1968.

En general, totes les persones tenen 
dret a accedir als documents, sempre 
que es garanteixi el respecte a les dades 
que afecten la intimitat de les persones. 
En aquest sentit, l’Arxiu assessora sobre 
les característiques i la informació que 
contenen els documents.

Per consultar la documentació s’ha de 
fer una sol·licitud al Registre de l’ajunta·
ment i l’Arxiu facilitarà la consulta d’allò 
sol·licitat mitjançant una cita prèvia, a 
l’Ajuntament.

Algunes de les consultes es poden fer 
també a través d'un enllaç ubicat a la 
pàgina web municipal.

El fons documental 
de l’Ajuntament 
inclou documents 
des de 1716 fins a 
l’actualitat i està 
situat en una sala-
dipòsit a l’edifici de 
la Biblioteca.

f L’ajuntament està adherit a un 
programa de digitalització de la 
Diputació que permet consultar 
per internet les actes del Ple des de 
1856 fins a l’any 1968.

f El fons de l’Ajuntament 
s’organitza a partir del Quadre 
de classificació municipal, amb 
un inventari a partir del qual es 
pot conèixer tot el que conserva 
l’Arxiu.

f Actualment l’Arxiu municipal 
situat a la Biblioteca, compta amb 
més de 3.800 capses d’arxiu, que 
equivalen a més de 450 metres 
lineals.



Nosaltres

17
abril 18 f

Festes Majors 
tradicionals 
als Monjos i la 
Ràpita

Comencem a deixar l’estiu 
enrere amb les propostes 
que han deixat en el record 
les nombroses activitats 
viscudes aquest estiu a les 
festes majors dels Monjos 
i la Ràpita. Activitats 
que han apostat per la 
continuïtat de les activitats 
tradicionals amb un gran 
èxit de participació.
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Les Festes Majors dels Monjos i la Rà·
pita han tornat a omplir el calendari es·
tiuenc d’activitats i propostes festives 
que quedaran, un any més, en la nostra 
memòria folklòrica i tradicional. 

Festa Major dels Monjos
La festa major es va celebrar del 12 al 22 

de juliol i va estar marcada enguany pel 
lema #tornemalaplaça que la Comissió 
de Festes va proposar com a eix d’unes 
activitats que van tenir com a punt neu·
ràlgic la plaça de Pau Casals.  

Pel que fa a les novetats, la festa va 
introduir alguns canvis a la II Santa Por·
cada, amb nous circuits i una piscina de 
fang per als més petits, i la creació de la 
Santa Birra, com a relleu de la Fira de la 
Cervesa. 

La resta d’activitats van comptar amb 
un marcat caire tradicional amb propos·
tes com les de la Caminada popular noc·
turna, que va finalitzar a la plaça de la 
Costa Daurada; les exhibicions dels balls 
folklòrics, tant a les places com en cer·
caviles; la Cursa i el Sopar populars; o el 
pregó, a càrrec de Lluïsa Fontanals.

A la festa tampoc hi van faltar un ampli 
ventall de propostes musicals per a tots 
els gustos, teatre, correbars, castell de 

focs o el correfoc. 
A la festa tampoc hi van faltar aquest 

any les propostes que organitzen les en·
titats, entre les que destaca la societat 
la Margaridoia, que va oferir diversos 
balls i una actuació de l’Esbart Dansaire 
de Gelida. 

Festa a la Ràpita
A la Ràpita els actes festamajorencs 

es van fer del 27 de juliol al 6 d’agost. 
La caminada de capvespre i ressopó va 
obrir un programa de propostes que 
també va incloure la representació de 
l’espectacle Sons del Castell, inspirat 
en el Castell de Penyafort; el Terrabas·
tall; el lluïment de balls, amb l’estrena 
del  nou collaret de la geganta Mariona, 
confeccionat per l’escola local de pun·
tes de coixí Sant Raimon de Penyafort; i 
el pregó, que enguany va fer el pediatre 
i veí del poble, Gerardo Estella.

Altres clàssics presents a la festa van 
ser el concert sota les estrelles, les bit·
lles catalanes, el sopar de germanor i 
el Festingo o la cercavila del dissabte. 
Diumenge dia 5 els actes van començar 
amb l’ofici solemne en honor a sant Do·
mènec i un concert vermut. Al vespre es 
va fer la representació de l’acte sacra·

mental del Ball de Diables de la Ràpita, 
les sàtires i la Fogardera. 

Els actes de Festa Major van finalitzar 
dilluns dia 6 amb la festa de l’escuma al 
migdia i els balls i concert de l’orquestra 
Nova Blanes al vespre·nit.

La Festa Major de la Ràpita està orga·
nitzada pel Centre Cultural i Recreatiu 
Rapitenc, amb les entitats del poble, i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

El Ball d’en Serrallonga de l’Escarabina ha 
celebrat aquesta festa major el seu 10è aniversari. Per aquest motiu el 
grup va organitzar una exposició de la seva primera dècada d’història 
que es va poder veure a la casa de cultura Mas Catarro.
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Les Festes Majors, tant als Monjos com a la Ràpita, suposen un important repte per a les entitats que les organitzen 
globalment i per a aquells col·lectius que tiren endavant alguna de les seves activitats. Es tracta de tasques altruistes que 
cerquen una millora cultural a la població i un enriquiment social de l’entorn, amb una àmplia oferta de propostes que 
permeten compartir l’espai públic i fer-ho d’una forma ordenada i lúdica.
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Aniversari del Casal de la 
Gent Gran dels Monjos

El Casal de la Gent Gran dels Monjos 
celebrarà el proper dissabte 15 de se·
tembre el trenta·tresè aniversari de la 
seva creació amb el tradicional dinar de 
socis i sòcies que servirà per encetar un 
nou curs d’activitats de l’entitat, que va 
renovar la seva junta fa pocs mesos.

Cada any són moltes les persones que 
s’apleguen en aquesta trobada anual de 
germanor, que enguany finalitzarà amb 
un ball a càrrec del músic Antonio Ma·
tarín.

El Casal és un important punt de tro·
bada per a moltes persones grans del 
poble.  

Temporada de ball
Aquest mes de setembre, el Casal en·

ceta també la temporada de balls de 
saló, que es duen a terme les tardes dels 
diumenges, a les 7 de la tarda, fins que 
no es canviï a l’horari d’hivern. 

El primer dels balls es farà el dia 23 i es·
tarà amenitzat pel músic Josep Maria, 
un dels clàssics de la programació habi·
tual de l’entitat. 

El Casal de la Gent Gran dels Monjos 
també té prevista una excursió de cinc 
dies a la ruta Machado, que sortirà el 
proper 24 de setembre de l’aparcament 

del mercat. Les excursions són un clàs·
sic de l’entitat, ja que cada mes realitzen 
sortides per conèixer diferents atractius 
de la geografia catalana, i en ocasions 
escullen altres punts d’interès, amb des·
plaçaments de més jornades. f

Casal de la Gent Gran dels Monjos

Casal de la Gent 
Gran de la Ràpita
El Casal de la Gent Gran de la Ràpita 
ha iniciat aquest mes de setembre una 
nova temporada d’activitats.
El primer acte es va fer el passat dia 9 
amb un cinefòrum, i el 23 de setembre 
se’n farà un altre a les 6 de la tarda.
Pel dia 25 de setembre han programat 
una sortida de 3 dies a la Catalunya Nord 
per visitar diverses localitats de la zona. 
Les inscripcions es poden fer fins al dia 
14 al 692973041 o 680721311.
El Casal compta amb una nova junta que 
ja està preparant noves activitats.

Consternació i dol a 
l’ADF
El passat dia 2 d’agost, el camió de 
l'ADF d'Avinyonet va parit ahir un trà·
gic accident de circulació a la carrete·
ra N·340 a l'altura de l'Arboç mentre 
es dirigia a un incendi forestal a Cas·
tellet i la Gornal. Un dels membres 
d’aquesta entitat, en Josep Maria, 
va perdre la vida, mentre que l'altre 
company, en Gerard, es recupera de 
les ferides ja a casa seva. Les ADF del 
Penedès Garraf es mostren conster·
nades pel maleït succés i volen ex·
pressar el seu condol i suport a les 
famílies i als voluntaris d'Avinyonet. 
També un agraïment a les nombro·
ses mostres de condol rebudes d'ar·
reu de Catalunya.

Estiu del Comerç
del Foix
Com és habitual a l’estiu, el Comerç 
del Foix ha dut a terme una nova 
edició de la campanya “El Comerç 
et cuida. Aquest estiu paga extra” 
amb el repartiment de butlletes 
per cada acte de compra als esta·
bliments associats. El lliurament del 
primer premi de 400 euros, lliurat 
per la carnisseria J. Codorniu, es va 
fer el passat 22 de juliol i va ser per 
Pilar Torrents, veïna del poble. Si no 
es troben els guanyadors del 2n i 3r 
premi, s'afegiran a les properes pro·
mocions de l'associació.

Anada a Montserrat
Més d’un centenar de persones és 
previst que participin el proper mes 
de novembre de l’estada a Mont·
serrat que s’organitza cada any des 
dels Monjos. Enguany la trobada es 
farà del 23 al 25 de novembre. Allà 
podran gaudir un any més de les tra·
dicionals caminades diürna i noctur·
na, la xocolatada, les visites lliures 
dels participants o l’assistència a les 
celebracions eclesiàstiques i a les 
actuacions de l’escolania.
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La Festa del Most 
escalfa motors

La Festa del Most de la Ràpita ja es·
calfa motors amb el treball que el Grup 
de Joves està duent a terme per ulti·
mar els detalls del programa de l'edició 
d'aquest 2018. 

Es coneixen ja les dates dels actes cen·
trals de la festa, que esdevé una de les 
cites més importants del calendari rapi·
tenc i que enguany es farà del 10 al 18 
de novembre, amb la tradicional gimca·
na de tractors i el concurs de poda, el 
dia 10; la Mostra de Vins i Caves, els dies 
16,17 i 18; el pregó, del que encara no 
s’ha donat a conèixer el protagonista; el 
Corre Cellers o el concurs de Tastavins, 
el diumenge dia 18.

En la línia del que han estat treballant 
els darrers anys, el grup organitzador 
està treballant també en la incorporació 
d’algunes novetats que es donaran a 
conèixer properament per tal de seguir 
en la línia d’augmentar les activitats re·
lacionades amb el món del vi. 

Per la resta, la festa continuarà man·
tenint l’essència que l’ha caracteritzat 
en aquests darrers anys amb propostes 
emblemàtiques i àmpliament seguides 
per part del veïnat de la Ràpita i de tot 
el municipi i per nombroses persones vi·
sitants de la comarca.

La Festa està organitzada pel Grup 
de Joves de la Ràpita, al que cada any 
s’incorporen nous membres per tal de 
donar suport primer, i agafar després el 
relleu de les activitats de l’agrupació. f

Nova
temporada
a la
Margaridoia

Un cop passada la Festa Major 
amb un important ventall de pro·
postes fetes per l'entitat, la societat 
La Margaridoia enceta nova tempo·
rada d’activitats i cursos.

Els balls s’iniciaran el proper 29 de 
setembre, amb el duet Ruben’s i a 
partir d’aleshores hi haurà ball cada 
dissabte a les 23 h i celebraran tam·
bé la castanyada el 31 d’octubre.

Les activitats previstes per aquest 
curs són: ball en línia, amb Meri 
Fernández, els dimarts a les 18 h; 
ball de Saló, amb Meri Fernández, 
els dissabtes a les 20 h; Zumba, amb 
Vanesa García, els dimarts i dijous a 
les 19.15 h, o Sevillanes, els dijous a 
les 20.15 h.

La Societat també ofereix petanca, 
cada dia a les 16 h, excepte dimarts i 
diumenge, i trobades de Rummi, els 
dijous a les 18 h. Es tracta d’un joc de 
taula per adults que busca nous par·
ticipants/es per fer més nombrós el 
grup. 

Per apuntar·se a les activitats o de·
manar qualsevol tipus d’informació 
i gestions, la secretaria de la Socie·
tat estarà oberta els dimarts de 18 
h a 20 h. També s’hi pot contactar a 
través del correu s.c.e.lamargarido·
ia@gmail.com

Pel que fa als grups que formen 
part de l’entitat, la coral La Margari·
doia assaja totsels dimecres a les 20 
h; el Teatre T.A.M. ho fa els dimarts 
a les 22 h; el grup de teatre La Sala 
assaja dilluns i dimecres a les 19 h i la 
Penya Blaugrana es reuneix cada dia 
i hora que juga el Futbol Club Barce·
lona. Finalment el grup Anem a Ca·
minar anuncia la seva propera sorti·
da al Puig de les Agulles de Pontons 
el proper 7 d’octubre.

La societat també acull una escola 
de música amb inscripcions obertes. 

Festa del Most de la Ràpita

Batalla de 
l’Escarabina
Els Monjos acollirà el proper 15 de se·
tembre una nova edició de la Festa de la 
batalla de l’Escarabina, organitzada pel 
Ball d’en Serrallonga de l’Escarabina de 
Santa Margarida i els Monjos.
La desena edició d’aquesta festa, que 
l’any passat es va traslladar al vespre, 
començarà amb una cercavila, a partir 
de les 7 de la tarda, pels carrers del po·
ble.
En acabar es durà a terme una botifar·
rada a la sala Alguer i un ball de gralles.
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A l'octubre 
arriben els 
actes de la 
Festa Major 
a Cal Rubió

Un any més, el calendari d’octubre ve 
marcat al municipi per la celebració de 
la Festa Major de Cal Rubió amb un pro·
grama ple d’activitats que començarà el 
dia 7 amb la prèvia de la bicicletada po·
pular a la font de Cal Morgades. 

El dia 11 està previst l’inici dels actes 
centrals amb una traca, el castell de 
focs d’artifici, el pregó i havaneres per 
finalitzar la jornada.

El divendres dia 12, diada del Pilar, els 
actes començaran amb la tradicional 
missa a les 11, seguida de  l’exhibició 
folklòrica amb els Balls Populars dels 
Monjos i la Ràpita i un concert i ball amb 
el grup Loren a la tarda i nit.

L’endemà dissabte es farà una xoco·
latada amb activitats infantils al matí i 
l’actuació d’en Jaume Barri pels més pe·
tits a la tarda. A la nit, els actes inclouran 
el Rubiófoc, un correfoc pels carrers del 
poble, el concert Jove amb el grup Gina 
& the Tonics, a la sala, i una festa jove 
amb PD's Partysano.

Diumenge dia 14 es farà un concert 
vermut al cafè i una representació tea·
tral, a les 7 de la tarda, a la sala. 

Els actes festius finalitzaran aquest 
diumenge dia 21 amb l’onzena camina·
da popular, memorial Alexis Rubió, que 

Festa Major de Cal Rubió

recorrerà diferents paratges del voltant 
del municipi.

La festa major de Cal Rubió està orga·
nitzada pel Centre Cultural i Recreatiu 
de Cal Rubió, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.  f

Estrena del Drac 
juvenil

L’associació del Drac dels Monjos han 
estrenat aquest estiu la versió juvenil 
del seu clàssic Drac de Tres Caps. Ho van 
fer en una festa que es va dur a terme el 
passat 30 de juny amb una jornada que 
va començar amb la presentació pública 
del nou drac, al matí, a la casa de cultura 
Mas Catarro, amb el bateig de foc dels 
diables Spantus petits.

A la tarda es va fer una trobada que va 
comptar amb la participació dels dracs 
infantils i juvenils de Ribes, d’Igualada i 

d’Artesa de Lleida. 
El Drac és una rèplica del Drac gran, 

feta amb trets més juvenils i ha estat re·
alitzat per l’artista penedesenca Dolors 
Sans, que ja va fer la peça actual ara fa 
20 anys, de l’original del 1981.

El Drac juvenil el porta una colla de 
nois i noies d’edats compreses entre 9 
i 14 anys, que aquest estiu ja han pogut 
realitzar algunes sortides amb la nova 
peça.

A banda de l’estrena del 30 de juny, 
el Drac juvenil ha sortit ja a Sant Pere 
de Ribes, a la Festa Major de la Ràpita 
i a totes les activitats de la Festa Major 
dels Monjos.
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1.100 participants
als torneigs d’estiu

Ja fa 15 anys que durant els mesos de 
juny i juliol es celebren els torneigs es·
tiuencs organitzats pel servei d’esports 
de l’Ajuntament, per posar punt i final a 
la temporada esportiva. 

Enguany els torneigs han comptat 
amb les modalitats esportives de bàs·
quet 3X3 i 5X5 pista, vòlei sorra 4X4, 
futbol sala sèniors masculí i futbol 7 per 
les categories inferiors, multi esportius i 
trobades esportives per als més petits. 
Aquest any amb possibilitat de practicar 
més d’una disciplina.

Tot plegat amb mil cent participants 
entre 4 i 60 anys, d’ambdós sexes, i un 
nodrit assortit de públic a les grades i a 
les instal·lacions municipals. 

Resultats dels torneigs esportius:

Bàsquet 3x3:
Infantils/cadets/juvenils:
1r: Veterans; 2n: Tiramisús; 3r: Paplukas.
Vòlei sorra 4x4:
Infantils:
1r: Pohoho; 2n: The best powerful; 3r: 
Croquetes arrebossades.

Cadets:
1r: Las bolas duras; 2n: Esfínter de Milán; 
3r: Los amos del barrio
Juvenils:
1r: Las bolas duras; 2n: Los mejores ha·
ciendo dedos; 3r: Voleibar; 4r: Tati’s + 
Martin 
Sènior femení:
1r: Depordivas; 2n: Te voy a dar papaya
Sènior femení amateur:
1r: Xuxes; 2n: Les de sempre; 3r: Les xi·
no·xano
Sènior mixte:
1r: Guaranà; 2n: Victoria y birra; 3r: + Pe·
lotas
Sènior masculí:
1r: Hinchaos; 2n: Tacitas; 3r: Niños del 
parque; 4t: Ferumerus
Futbol:
Infantil:
1r: Pinchitos; 2n: Benafra trap; 3r: Hue·
vones; 4t: Piquitas
Cadet/juvenils:
1r: Pista on; 2n: Minabo de Kiev; 3r: Fon·
to FC; 4t: Sin nombre
Sènior masculí:
1r: Floren team ; 2n: Forn Esplugas; 3r: 
Cracks petats; 4t: Pan bendito
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El passat 24 de 
juliol es van realitzar 
dos partits amistosos de 
categoria Infantil i cadet 
entre el FB Mascatarro i un 
conjunt d’acadèmies dels 
Estats Units d’Amèrica, de 
gira per diversos països 
d'Europa. L’experiència va 
resultar molt profitosa tant 
pels equips locals i visitants 
com per les aficions 
totalment agermanades.

El 3x3 de bàsquet 
al carrer va arribar aquest 
estiu a la dotzena edició amb 
gairebé 40 equips i més de 160 
participants, repartits en 10 
categories. El torneig, que es 
va celebrar al parc de davant 
de la Biblioteca, va comptar 
també amb el tradicional 
concurs de triples que guanyar 
Xavi Calvo amb els seus 
tres tirs triples encertats.
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Campió del Món 
de resistència

L’equip de motociclisme Bruno Perfor·
mance amb seu a Santa Margarida i els 
Monjos i que defensa els colors d’Hon·
da, s’ha proclamat aquest estiu al Japó, 
Campió del Món de resistència.

L’equip fa més de 40 anys que guanya 
internacionals d’alt nivell, però aquesta 
és la primera vegada que es proclama 
Campió del Món de Resistència, un dels 
campionats més durs, amb curses de 8 i 
24 hores, unes proves extremes de des·
gast per les motos i els equips.

Llorenç Boggiano, General Manager 

de Bruno Performance ha explicat que 
es tracta d’un “campionat molt dur 
però al mateix temps molt emocionant, 
poder·hi  participar ja és un gran èxit per 
a nosaltres ja que en traiem moltes ex·
periències que ens fan millorar”.

L’equip també està present als Cam·
pionats d’Europa de Moto2 i Red Bull 
Rookies Cup, on s’ocupen d’entrenar i 
acompanyar la cantera de pilots asiàtics 
que, quan hagin assolit la preparació ne·
cessària, acabaran participant al Campi·
onat del Món de velocitat. Aquets joves 
pilots asiàtics tutelats per Bruno Perfor·
mance, resideixen al Penedès tot l’any 
ja que el territori ofereix unes condici·
ons òptimes pels entrenaments. 

Inscripcions 
per a les 
activitats 
d’esports

L’ajuntament posarà en marxa aquest 
curs un nou sistema d’inscripcions tele·
màtiques a les activitats i cursos orga·
nitzats des del servei d’esports. 

La inscripció es podrà fer a través del 
web municipal, de manera que s’evitarà 
haver de fer·ho presencialment, per fa·
cilitar el tràmit a la ciutadania.

En el cas de les activitats de pagament 
anual, un cop feta la inscripció, caldrà 
enviar el reguard a l’adreça esports@
smmonjos.cat o bé fer·lo arribar física·
ment a l’oficina d’atenció a la ciutadania 
de l’Ajuntament (OAC).

Per les activitats de pagament trimes·
tral caldrà que les persones usuàries au·
toritzin la domiciliació dels rebuts. Per 
fer·ho hauran de signar una còpia del 
correu que rebran a la seva adreça elec·
trònica i retornar·lo a l’Ajuntament o bé 
passar per l’OAC a emplenar un formu·
lari de domiciliació. 

Cap inscripció es considerarà comple·
tada fins que no es retorni el justificant 
de pagament o de domiciliació.

Les inscripcions s’obriran el 17 de se·
tembre a les 9 del matí i per a les per·
sones que tinguin dificultats per accedir 
a internet s’ha habilitat un servei d’ins·
cripcions presencials que atendrà el pú·
blic a l’Ajuntament, del 17 al 21 de setem·

Inscripcions telemàtiques per a les activitats esportives

bre, de 9 h a 11 h i de 17 h a 19 h.
Coincidint amb l’inici del nou curs, 

l’Ajuntament activarà el nou web d’es·
ports que serà accessible des de l’adre·
ça santamargaridaielsmonjos.cat i que 
es va presentar el passat mes de juny.f
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Torna el cros i les 
curses de 5 i 10 
km
L’Ajuntament, amb la col·laboració de les 
AMPA de les escoles Doctor Samaranch, 
Arrels, Sant Domènec, l’institut del Foix i el 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès, organitza 
el proper 20 d’octubre, la vint·i·vuitena 
matinal atlètica de Santa Margarida i els 
Monjos amb el cros escolar i les curses de 10 
i 5 Km, que començaran a dos quarts de deu 
del matí, amb un circuit de 5 Km mesurats 
i senyalitzats de terra, herba i asfalt que 
transcorrerà per bona part del parc urbà 
del Foix. 
A les 11 del matí s’iniciarà el cros escolar 
esglaonant les sortides en funció de les 
edats i les categories.
Tant l’arribada com la sortida de les curses 
es durà a terme al camp d’esports municipal.

Segona xalada 
ciclista

Aquest estiu s'ha realitzat la segona 
edició de la Xalada KPT, una cursa de 
BTT organitzada pel club Ke Passa Tiu 
en la que es va assolir la xifra de 250 par·
ticipants, superior a l’any passat.

Els corredors van gaudir d’una jorna·
da gairebé festiva en la que van optar 
entre dos circuits, un de llarg i una altre 
més curt i fàcil. La sortida es va fer des 
del pavelló d’esports municipal i es va 

passar pels municipis veïns de Castellví 
de la Marca, Sant Martí Sarroca i Torre·
lles de Foix.

Coincidint amb el 10è aniversari del 
club, es va regalar un mallot commemo·
ratiu i es va fer una menció especial al 
socis fundadors, encara actius al club, 
com a agraïment i reconeixement de la 
fundació.

El veí dels 
Monjos Joaquín Íñigo 
va completar el passat mes 
de juny una de les proves 
més dures del calendari 
ciclista, la Extreme 
Bardenas, celebrada 
a Navarra amb 1.400 
participants. Iñigo, amb 74 
anys, fou el corredor més 
veterà de la cursa, però 
també és habitual veure’l 
en múltiples competicions 
d’alt rendiment.

La piscina 
municipal ha tancat 
les portes un any més amb 
una important afluència 
de públic, tant banyistes, 
com participants a les 
activitats i cursos de 
natació. Aquest any, i 
degut a l’onada de calor, la 
piscina també es va sumar 
a la iniciativa de diversos 
ajuntaments catalans 
i va realitzar un cap de 
setmana d’accés lliure. 
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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

La diada nacional de Catalunya és només d’una part dels cata·
lans? Els i les socialistes tenim molt clar que aquesta festa és de 
tothom i no només d’aquells que darrerament es pensen que és 
de la seva propietat. És un bon moment per trobar tot allò que 
com a societat ens fa créixer i que com a país ens fa avançar, 
més enllà de nacionalismes i patriotismes. És el viure i conviure 
en aquest territori que tots estimem al marge de  conviccions 
polítiques. I amb la diada, arriba un nou curs. Els centres educa·
tius al nostre municipi ja estan a punt per acollir els infants que 
han d’afrontar el curs i l’amplia oferta d’activitats municipals que 

els diferents serveis de l’ajuntament programen. Per millorar l’ac·
cessibilitat i seguretat, a banda de les inversions a fer, resultat 
dels pressupostos participatius, s’ha construït un nou vial cívic al 
c/de les flors, seguint el pla d’eixos cívics i carrils bici. Iniciem tam·
bé un apassionant curs polític, amb l’horitzó d’unes noves elecci·
ons municipals, on els veïns i veïnes sabrem valorar la feina ben 
feta del nostre equip de govern, que treballa pel que realment 
importa: les persones! Som·hi!!
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Diada Nacional de Catalunya i inici de curs

A Esquerra Republicana sempre hem cregut que hauríem d’avan·
çar units, en la diversitat ideològica, per fer un municipi cult, just, 
solidari, de progrés, per tothom. 
Però l’altre part ho impossibilita amb obscurantisme administra·
tiu,  manipulant, o no signant a favor de la democràcia com ho van 
fer, a proposta del Consell Comarcal, tots el municipis de la comar·
ca ·de totes les ideologies· excepte SMiMonjos i Pontons (PP). 
La falta de criteris democràtics també es va patir amb el Refe·
rèndum de l’1·O; quan van defensar ·com el PP i Cs· l’article 155, o 
quan s’han negat a demanar la llibertat dels presos polítics. 

Quan celebrem el primer aniversari de l’1·O i anem cap a noves 
eleccions municipals, la situació no ha millorat. L’alcaldessa va 
reconèixer al Síndic de Greuges que no ha elaborat el reglament 
obligatori: “...que reguli les condicions d'accés i d'ús dels mitjans 
pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corpo·
ració”.
Seguiríem, però ja no ens deixen més espai per explicar·nos... És 
aquesta una “finca privada”? 
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

L’1 d’octubre és del poble, que no ens el preguin



Sònia Essanoussioussi
fvida
A mi l’hort m’ha 
donat la vida. Fa 
quatre mesos estava 
fatal, molt trista, 
molt malament, i 
quan vaig arribar a 
aquest tros d’hort 
em va canviar la vida. 
Arribes allà i et treus 
l’estrès de sobre i t’oblides del problemes 
perquè la natura a mi em dona vida. 
La veritat és que estic molt contenta, 
amb el projecte, amb l’ajuntament, 
que l’ha fet possible, amb les meves 
companyes i amb les meves carabasses.

Fàtima Ben Lahbib
faprenentatge
Per mi l’hort és important perquè 
aprenem moltes coses com ara fer 
els solcs, preparar el terreny, plantar 
tomàquets, etc. Jo 
vinc aquí amb el 
meu fill i quan li dic 
‘anem al camp’, ell 
es posa ràpidament 
les sabates perquè 
està desitjant de 
venir. A més estem 
molt contentes 
perquè tenim la millor professora. No 
hi ha cap altra com la Lluïsa a tot el 
poble perquè ho dona tot i ens ajuda 
molt en tot el que necessitem.

Emília Clapés
ftranquil·litat
A l’hort sobretot et desfogues, estàs 
molt tranquil·la i passes una estona molt 
agradable. Jo ja fa dos 
mesos que hi vaig i 
n’estic molt contenta. 
Em van proposar de 
participar-hi però 
en aquell moment 
no podia, i un 
temps després vaig 
preguntar si encara hi 
havia places i vaig començar a anar-hi. Ara 
hi passo gairebé cada dia a regar o treure 
herbes, tot i que el que més m’agrada és 
recollir els fruits del que hem treballat.

Verdures per tornar a viure

L’hort permet la relació social de les persones que el conreen

En un raconet del parc d’horta pública 
dels Monjos trobem un petit hort que 
talment podria semblar un jardí amb 
una harmonia de plantes i colors dignes 
de veure. És un hort, sí; però també és 
molt més que un tros de terra.

Es tracta de l’hort social, que actual·
ment compta amb un equip de quatre 
integrants i una monitora que es troben 
allà dues vegades cada setmana, però el 
cert és que gairebé totes hi passen cada 
dia. Algunes, que viuen més a prop que 
la resta, diu que hi baixen cada tarda 
per regar una mica i evitar que s’asse·
quin les plantes o que algú hagi entrat 
al “seu” hort.

Totes coincideixen que l’hort dona vida 
i que els suposa un al·licient i una il·lusió 
amb la que treballar.

La monitora del projecte és la Lluïsa 
Torres, que explica amb satisfacció com 
s’ha creat una família i un grup molt 

compacte del que aprenen unes de les 
altres “venim a fer l’hort però parlem 
de tot, compartim receptes i formes de 
cuinar de cada país, ens expliquem les 
alegries i les penes”. 

L’hort, a banda d’un projecte social, 
s’ha convertit també en un projecte so·
lidari ja que, d’una banda reparteixen 
els excedents de l’hort entre les per·
sones que ho necessiten, i de l’altra es 
fan diverses activitats de coneixement 
de l’entorn o de reaprofitament de re·
cursos, com ara reciclatge d’oli per fer 
sabó, preparats amb plantes remeieres, 
mantegues. “El més important és que 
cada dia aprenem coses noves. I espe·
cialment que totes aprenem de les al·
tres”.

Les persones que vulguin formar part 
de l’hort social poden passar per Serveis 
Socials de l’ajuntament a apuntar·se al 
projecte de forma gratuïta. 

Ens en sortim  ;-)


