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Abril d’aplecs de Pasqua  
Dilluns de Pasqua és sinònim d’aplecs a Santa Margarida i els Monjos i ni els núvols ni 
l’amenaça de pluja d’enguany van impedir que se celebressin les trobades de Penyafel i la de 
Muntanyans.
A l’ermita de Penyafel s’hi van cantar caramelles, es va celebrar la missa amb els goigs cantats 
per la Coral Amics de Penyafel i s’hi van ballar sardanes al so de la cobla Catània junt amb la 
colla sardanista el Circell de Sant Julià de Vilafranca.
L’Associació Amics de Penyafel, però, no se la va voler jugar amb la tradicional paella i davant 
l’amenaça constant de pluja, en aquesta ocasió el dinar es va traslladar a la pista poliesportiva 
dels Monjos, que, tot i el canvi d’escenari, va aconseguir reunir al voltant de 230 persones en 
una nova jornada de germanor amb motiu de les festes de Pasqua.
I també dilluns de Pasqua però a Muntanyans, s’hi va fer el també tradicional aplec amb un 
programa que inclou la missa, el cant dels goigs a Santa Maria i la cantada final amb la coral 
infantil la Bombeta Màgica de la Ràpita, que com cada any no falta a la cita i va oferir una 
cantada de caramelles.
Dies abans, però, ja s’havien fet diverses activitats organitzades pels serveis d’Infància i 
Joventut de l’Ajuntament, com ara el taller de fer mones per a infants i joves.
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Un projecte intergeneracional que 
beneficia petits i grans 

Des de la residència per a la gent gran de la Masia Espitlles i el 
servei d’Infància de l’Ajuntament s’ha iniciat un projecte interge-
neracional que posa en contacte els més petits i els més grans de 
casa nostra. Els mateixos participants han batejat la iniciativa amb 
el nom d’ “Amics per sempre”. 

Diversos estudis mostren que en les relacions entre infants i per-
sones grans els beneficis sempre són mutus. Exemples clars dels 
avantatges d’aquesta relació és la millora de l’aprenentatge i la 
motivació dels petits, l’augment de l’autoestima de les persones 
grans i la comprensió i el respecte entre les diferents generacions. 
A través del joc es crea un espai de comunicació bidireccional per 
transmetre i compartir, intercanviant coneixements, facilitant la 
sensibilització i una visió positiva dels infants cap a la gent gran. 
Tot això en un espai en el qual gaudiran plegats d’enriquidores i 
bones experiències i en el que tots aprendran i s’enduran un amic 
per sempre! f
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El PSC guanya les eleccions 
municipals per majoria absoluta

El PSC va revalidar la victòria a 
les urnes en la convocatòria de les 
eleccions municipals per majoria 
absoluta. Ho va fer amb 7 regidors 
davant els 4 que va aconseguir 
ERC, mentre que PA-CUP es queda 
amb un representant igual que Junts x 
Cat. La candidatura de Ciudadanos no 
va aconseguir representació municipal a 
Santa Margarida i els Monjos. Imma Fer-
ret continuarà com a alcaldessa quatre 
anys més després de sumar 1.628 en les 
eleccions municipals celebrades el 26 de 
maig passat. La llista socialista manté la 
seva hegemonia a l’Ajuntament amb un 
augment de vots, 1.628 (48%), respecte 
els 1.414 del 2015, i es queda amb 7 regi-
dors, un  menys que en l’anterior legis-
latura.

ERC, amb Lourdes Quer al capdavant, 
passa a ser la segona força a l’Ajunta-
ment gràcies als 1.050 vots (31%) acon-
seguits, després de multiplicar per tres 
el nombre de paperetes respecte les an-
teriors eleccions (328). Aquest resultats 
li ha fet doblar el nombre de regidors, 
de dos a quatre. 

Poble Actiu-CUP manté la seva presèn-
cia al consistori tot i que perd gairebé 
la meitat dels vots aconseguits el 2015, 
de 482 als 246 actuals. La conseqüèn-
cia  d’aquesta davallada li costa un dels 
dos regidors que tenia fins ara i Amanda 
Gallego ocuparà en solitari el seu lloc a 
l’Ajuntament.

 Junts X Cat, amb Susanna Escribà al 
capdavant, manté el regidor que fa 
quatre anys havia aconseguit CiU. La 
formació ha perdut vots, dels 295 a 230 
actuals però li serveixen per ocupar el 13 
escó de l’Ajuntament.

A més distància, va quedar Ciudadanos, 
amb Anna Casals de cap de llista. Els 188 
vots aconseguits (un 5’5% del total) van 
ser insuficients per obtenir representa-
ció municipal en la primera convocatò-
ria que el partit taronja concorria a unes 
eleccions locals al municipi.

f El PSC perd un regidor 
però augmenta el nombre 
de vots i Imma Ferret 
serà alcaldessa per tercer 
mandat consecutiu

f En el ple del dia 1 de 
juliol es va aprovar el nou 
cartipàs municipal per als 
pròxims quatre anys

Imma Ferret
• Alcaldia
• Promoció i Desenvolupament local
• Ocupació
• Economia social
• Comerç i Empresa
• Urbanisme i Governació

Manel Alpuente 
• Esports
• Medi Ambient

Esther Marmaneu
• Cultura i Festes
• Patrimoni
• Turisme
• Igualtat
• Comunicació
• Transparència i Participació Ciutadana

Oriol Torrents
• Mobilitat i Via Pública
• Parcs i Jardins

Neus Hernández
• Educació
• Joventut i Infància

Filo Martínez
• Serveis Socials
• Gent Gran
• Sanitat
• Consum
• Habitatge
• Cooperació
• Obres i Manteniment

José Luis Soriano
• Hisenda
• Mercats
• Noves Tecnologies

L’ Ajuntament ha reorganitzat les àre-
es amb un departament de nova crea-
ció, la regidoria de Transparència i Parti-
cipació Ciutadana. El ple de constitució 
va tenir un desenllaç sense sorpreses, 
ja que cada grup va votar per la investi-
dura de la seva candidata. La socialista 
Imma Ferret, amb els set vots del seu 

grup, va obtenir l’alcaldia i enceta el seu 
tercer mandat consecutiu.

El dia 1 de juliol es fa la sessió per donar 
coneixement del nou cartipàs. La resta 
de regidors són Lourdes Quer, Domin-
go Prunera, Núria Calvet i José Antonio 
Sánchez, d’ERC; Amanda Gallego, de PA-
CUP, i Susanna Escribà, de JuntsxCat. f
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El PSC guanya les eleccions 
generals del 28 d’abril 

Per un ajustat marge de només 23 vots, 
el PSC va ser el partit més votat en les 
eleccions generals a Santa Margarida i 
els Monjos en aconseguir més d'un mi-
ler de paperetes. D'aquesta manera, els 
socialistes recuperen la primera posició 
que van perdre en la convocatòria del 
2016, quan van ser superats per Pode-
mos. En aquesta ocasió, la segona llista 
més votada va ser la d'ERC, que gairebé 
va doblar el nombre de vots respecte 
les eleccions generals anteriors i també 
va superar els mil vots.

El frec a frec viscut a Catalunya entre 
el ERC i el PSC en aquestes eleccions ge-
nerals es va decantar, en el cas de Santa 
Margarida i els Monjos, cap a la banda 
socialista. Per un ajustadíssim marge 
de vots, el PSC va recuperar la primera 
posició en els resultats d'uns comicis 
generals després que en la convocatò-
ria anterior, la del 2016, el superés Pode-
mos, quedant en segon lloc pel que fa a 
suport a les urnes.

Però, sens dubte, la gran notícia del 
dia al municipi, com a la resta de Cata-
lunya, va ser l'elevada participació, que 
va batre rècords. A Santa Margarida i els 
Monjos va superar de vuit punts l'enre-

gistrada ara fa tres anys i es va situar en 
un 77,3%. Això vol dir que d'un cens total 
de 5.136 votants van acudir a les urnes 
3.972, tot un èxit de participació que 
certifica l'interès que havien despertat 

aquestes eleccions. Les cues a l’hora 
d’acudir a les urnes es van repetir en la 
majoria de meses però la jornada elec-
toral va transcórrer sense cap incidèn-
cia remarcable. f

Com és habitual, al col·legi electoral de la Biblioteca es van registrar llargues
cues per votar

< Les eleccions europees van augmentar la participació

El PSOE va aconseguir la victòria en la 
doble cita electoral del 26 de maig pas-
sat i també es va imposar en les elecci-
ons al Parlament Europeu amb un 30,5% 
dels vots. Els socialistes van gairebé 
doblar el nombre de vots respecte fa 
cinc  anys i es van poder enfilar fins la 
primera posició, superant JuntsxCat i 
ERC, que van quedar en segona i tercera 
posició, respectivament.

Els resultats a les europees a Santa 
Margarida i els Monjos trenquen la ten-

dència a Catalunya i  a la demarcació de 
Barcelona, on va ser JuntsxCat la gua-
nyadora, mentre que el PSC va ocupar 
la segona posició en ambdós casos.

De la jornada electoral, la dada més 
rellevant va ser la participació, que en 
aquesta convocatòria va arribar fins al 
64,78%, gairebé divuit punts més que 
ara fa quatre anys. Un  total de 3.337 
electors van dipositar la seva papereta 
a l’urna de les europees, un miler més 
que el 2014.

Els socialistes, els més votats a les 
eleccions al Parlament Europeu
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Taller de grafits 
del grup de PFI 
de muntatge
informàtic 
L’abril passat els nois i noies del PFI de 
muntatge informàtic van dur a terme un 
taller de grafits que van portar a la pràc-
tica a la instal·lació on s’ubiquen el pou 
i les bombes d’impulsió per al reg de les 
parcel·les del Parc d’Horta del Foix. 

Sota el monitoratge del grafiter Lucas 
Amat, el grup va decorar amb els seus 
grafits les quatre parets de la caseta 
amb motius relacionats amb el medi 
ambient. Prèviament, els joves havien 
fet un treball previ a l’aula per debatre 
i fer el disseny dels grafits, en una nova 
acció d’educació per al desenvolupa-
ment.

Sortida 
intergeneracio-
nal Un grup d’alumnes, 
professors de l’institut 
el Foix i gent gran de 
diverses entitats van 
participar en una sortida 
intergeneracional que 
els va portar a Argelers i 
a la maternitat d’Elna. La 
historiadora i escriptora 
Assumpta Montellà va 
ser la guia per uns punts 
carregats d’història.

Amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, 
els alumnes de les escoles participen en un concurs de dibuix. Els guanyadors i guanyadores 
han estat: Àxel González i Èric Balaguer, de l’escola Arrels; Oliver Fernández i Dídac Mateu 
Navarro, de l’escola Dr Samaranch i Fina, i Abril Solé i Àlex Espín, de l’escola Sant Domènech.

37 quilos de 
deixalles a 
l'entorn del Foix 

La convocatòria amb motiu de 
l'European Clean Up Day va aconseguir 
reunir una vintena de persones que 
en dues hores van recollir 37 quilos 
de deixalles a l'entorn del riu Foix. Els 
voluntaris van recollir 19 quilos d'envasos, 
3,5 quilos de vidre, 6'5 quilos de paper i 
cartró i 8 quilos d'altres residus. En total, 
els 37 quilos de deixalles que hi havia 
a l'entorn del Foix. L'European Clean 
Up Day s'emmarca dins de la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus i 
compta amb el suport de la Diputació, 
la Generalitat, l'Agència Catalana de 
Residus i la col·laboració de l'Ajuntament 
i el Club de Futbol Base Mas Catarro.
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El ple de l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els 
Monjos va aprovar per 
unanimitat en la seva ses-
sió de l’1 d’abril les bases 
que han de regular els 
ajuts per arranjaments 
a les llars i ajudes tècni-
ques adreçats a majors 
de 65 anys i persones 
amb discapacitat.

El pressupost 2019 pre-
veu una consignació de 
15.000€ a subvencions 
per aquest concepte i 
se centra en les actuaci-
ons realitzades entre l’1 
de novembre del 2018 i 
el 31 d’octubre del 2019. 
Els imports atorgats els 
determinarà l’aplicació 
d’un barem de puntuació i les ajudes no 
podran superar els 2.500€ per benefici-
ari. Es tracta de la segona convocatòria 
de les subvencions, que l’any passat van 
arribar a 11 persones del municipi.  Tots 
els grups van mostrar el seu acord amb 
la iniciativa i l’equip de govern va anun-
ciar que s’ha fixat com a objectiu mante-
nir-la en el futur.

En la mateixa sessió també es va apro-
var inicialment, amb el vot favorable 
de tots els grups, el nou reglament del 
Consell Escolar Municipal i l’adjudicació 
de la contractació del servei de neteja 
viària a la Fundació Mas Albornà. Amb 
l’abstenció de PA-CUP i ERC va pros-
perar la proposta d’acord d’adhesió a 
l’acord marc de subministrament de 
gas natural per als equipaments munici-
pals, tal i com ja es fa amb altres serveis 
com l’electricitat o les assegurances. En 
el mateix sentit, també es va aprovar, 
aquest cop per unanimitat, la proposta 
d’adhesió a l’acord marc de subminis-
trament d’equips 

D’altra banda, la moció d’ERC per ins-
tar el ministeri de Foment a desenvolu-

par una plataforma ferro-
viària de mercaderies des 
del Camp de Tarragona a 
Castellbisbal va rebre el 
suport de tots els grups, 
amb l’esmena afegida de 
consultar el territori so-
bre aquest afer. També 
va tirar endavant la mo-
ció presentada per PA-
CUP sobre la petició que 
els regidors i regidores 
amb permís de paterni-
tat o maternitat puguin 
votar al ple a través de 
la delegació de vot, tal i 
com ja es fa actualment 
al Parlament de Catalu-
nya.

Darrer ple de la legislatura
El maig va començar amb el darrer ple 

de la legislatura 2015-2019, una sessió 
que va cloure amb la fotografia dels 
tretze membres dels quatre partits que 
n’han format part. La sessió va servir per 
aprovar amb el vot favorable de tots els 
grups la convocatòria d’un concurs pú-
blic per tal que es puguin presentar sol-
licituds a cobrir les vacants del mercat 
setmanal del municipi i que actualment 
ocupen eventuals. Un cop cobertes les 
places vacants actuals, la resta de sol·li-
cituds passaran a formar part d’una bor-
sa i podran optar a una plaça en el cas 
de traspàs de parades. 

El ple també va donar compte del perí-
ode mig de pagament, que són 13,58 
dies; de l’informe trimestral de morosi-
tat, de l’estat d’execució del pressupost 
i de la justificació de les assignacions 
dels grups municipals. També es va in-
cloure un punt amb caràcter d’urgència 
per sotmetre a votació una modificació 
de crèdit relacionada amb les obres de 
la pista poliesportiva. f

Subvenció per 
renovar 700 
punts de llum

El ple va aprovar amb els vots de 
tots els grups menys PA-CUP que es va 
abstenir, la sol·licitud d’una subvenció del 
fons Feder 2019 destinada a la renovació 
de les instal·lacions d’enllumenat, 
il·luminació i senyalització del municipi. 

La renovació, que afectaria setze 
sectors i 702 punts de llum substituïts 
per tecnologia LED, permetrà la reducció 
del consum energètic i les emissions de 
CO2 en un 64,2%, i implicarà un estalvi.

El cost és de 262.007,69€ i es demana el 
cofinançament del 50% que correspon a 
131.003,84€ de subvenció. L’altra meitat 
l’assumiria la corporació. El procés de 
licitació i adjudicació serà el setembre 
i octubre del 2019, respectivament, 
i l’execució es pot fer a partir de 
novembre d’enguany fins a final del 2020.

El ple aprova una subvenció de 
15.000€ per arranjar llars de gent gran 
i de persones amb discapacitat
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Bona resposta de públic i participants en tots els actes. La novena edició del Remeiart va aconseguir 
atraure un bon nombre de visitants i participants en tots els actes programats. Des de l'afluència habitual tant a la Fira com a 
la Nit de Vermuts, fins els bons resultats obtinguts en una de les novetats d'aquest any com ha estat la Berbena del Remeiart 
al Castell de Penyafort.
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Les noves propostes sostenibles, tu-
rístiques i culturals que es van poder 
trobar en el marc del Remeiart han con-
solidat el programa d’aquest any al llarg 
de la primera quinzena de juny a Santa 
Margarida i els Monjos.

El bon funcionament de les zones gas-
tronòmiques tant de la Nit de Vermuts 
com de la Fira, a més de l’habitual ac-
ceptació del Cuines i Tapes, li han des-
tinat un lloc en el podi al costat de la 
participació i afluència de visitants a les 
diferents activitats de la 9a edició. Però 
les activitats organitzades al voltant de 
les herbes remeieres continuen sent 
les grans protagonistes del certamen, 
enguany més de setanta per a tots els 
públics i edats.

Però l’esdeveniment estrella de cada 
any i la raó de ser del Remeiart sempre 
és la Fira, que ha tancat l’edició després 
de disset dies ininterromputs de progra-
mació. Més de cinquanta expositors de 
diferents rams però relacionats amb les 
herbes remeieres i al voltant de 45 acti-
vitats diferents es van succeir durant el 
dia al Castell de Penyafort. La jornada va 
acollir unes 5.000 persones, del munici-
pi, de la comarca i de diferents punts de 
Catalunya, que van assistir i participar 
en varietat de tallers, exposicions, xer-
rades, tasts, caminades i concerts, entre 
d’altres.

Cuines i Tapes per començar
El Remeiart 2019 arrencava amb la 

inauguració de les Cuines i Tapes, que 
en aquesta ocasió, els establiments 
participants van superar amb escreix 
el nombre de tapes de l’edició passada 
amb més 17.000 tapes i 300 menús, se-
gons el balanç dels mateixos restaura-
dors.

L’activitat en diferents punts del muni-
cipi va continuar fins arribar a la Nit de 
vermuts i licors d’herbes que va portar 
tallers, maridatges i espectacles musi-
cals al Molí del Foix. Com cada any, la 

cita va ser un èxit i es van vendre més 
de 3.500 tiquets de degustació.

L’edició del 2019 serà recordada també 
per les novetats: el Remeiart turístic, vi-
sites per descobrir diferents productes 
de cellers i elaboradors locals, i la Berbe-
na del Remeiart, una proposta artística 
amb espectacle i concert regada amb 
vins i caves i oferta gastronòmica, que 
va tenir durant tota la tarda-vespre del 
15 de juny una bona afluència al Castell 
de Penyafort. També per primera vega-
da, a l’església del castell es va poder 
veure l’exposició de les obres premia-
des en la Mostra Artística 2019.

Bona acollida també de l’ambientalit-
zació del certamen, ja que tots els actes 
i activitats van seguir criteris de sosteni-
bilitat. Tot gràcies a l’agent d’educació 
ambiental i sostenible, a l’ús de vaixelles 
compostables, la promoció de la recolli-
da selectiva de residus i la instal·lació 
d’un punt d’informació. f

La decoració juga un paper molt 
important en la Fira Remeiart

El diumenge de Fira va atraure, com cada any, molts visitants

Les propostes gastronòmiques 
arrodoneixen un Remeiart 2019 que 
torna a ser multitudinari
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Obres per reasfaltar i construir un tram d’eix cívic a l’avinguda Cal 
Rubió entre els carrers Alguer i Illes Balears. L’actuació permet un trànsit més segur tant de 
persones com de bicicletes en aquesta artèria industrial del municipi. Les obres es van fer per 
millorar l’estat del ferm de l’avinguda a causa del trànsit de camions de gran tonatge per la 
zona.

Wifi pública i 
gratuïta al
municipi

Santa Margarida i els Monjos és un del 
prop d'un centenar de municipis d’arreu 
de Catalunya que rebrà 15.000€ per ins-
tal·lar una xarxa de wifi pública i gratu-
ïta en diferents espais d'interès públic 
de la població. La Comissió Europea va 
publicar al maig un llistat amb els 3.400 
municipis d'arreu d'Europa que es bene-
ficiaran d'aquesta aportació econòmica.

La subvenció servirà per cobrir els cos-
tos d'equipament i instal·lació, mentre 
que la corporació es farà responsable 
dels costos de connectivitat i manteni-
ment durant tres anys. Cada municipi 
podrà escollir els punts on fer arribar 
aquesta instal·lació sempre i quan sigui 
públics, com ara les dependències de 
l'Ajuntament, biblioteques públiques, 
centres de salut, museus, places i parcs, 
entre d'altres.

Nou aparcament 
a l'estació
Des de final de juny està en 
funcionament l’aparcament 
de l’estació de ferrocarril. 
Es tracta d’un espai de 1.700 
m2 amb 48 places, dues de 
les quals adaptades per a 
persones amb discapacitat. 
L’aparcament ocupa la 
cantonada del camí Fariner, on 
hi ha la sortida, i el carrer de 
l’Estació, on hi ha l’entrada.

El bon funcionament 
del tall de circulació a 
l’avinguda Mas Catarro  
a les entrades i sortides de 
l’escola Samaranch han impulsat 
l’Ajuntament a ampliar la 
mesura al migdia. El trànsit 
rodat queda tallat a l’alçada del 
carrer Tarragona en les franges 
horàries de 8.50h a 9.10h; de 
12.20h a 12.40h; de 14.50h a 
15.10h, i de 16.20h a 16.40h.
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Campanya estiu 
Comerç del Foix
Fins al 8 de juliol i per sisè any consecu-
tiu es durà a terme la campanya d’Estiu: 
“El Comerç del Foix et cuida. Aquest es-
tiu paga extra”, amb l’objectiu de pre-
miar la fidelitat de la clientela.
Per cada compra que es faci als esta-
bliments associats, un centenar a tot 
al municipi, la clientela rebrà butlletes 
per al sorteig de tres premis de la paga 
extra d’estiu,  un 1er premi de 400 Eu-
rofoix, un 2on de 200 €f i un 3er de 100 
€, que es donaran amb els talonaris de 
l’Associació, i que es podran gastar a 
tots el establiments associats a Comerç 
del Foix.
El sorteig serà el 8 de juliol a l’ajunta-
ment i el lliurament dels premis es farà 
diumenge 21 de juliol durant el ball de 
tarda de la Festa Major.

A l’antiga 
ermita 
romànica  de Sant 
Llorenç de la Senabra 
es continuen fent 
estudis arqueològics 
amb la col·laboració del 
Consorci del Parc del 
Foix. Recentment s’hi 
han dut sacs de sorra 
amb helicòpter per tal de 
cobrir i protegir les restes 
de la masia que al s. XVII 
es va construir aprofitant 
l’estructura de l’església.

Finalització 
d'obres pendents
Les darreres setmanes s’han lliurat 
diverses obres i instal·lacions iniciades 
aquest mateix any en diferents punts 
de Santa Margarida i els Monjos. En 
concret, es van instal·lar portes auto-
màtiques a la porta principal de l’ajun-
tament, dins del procés de millora de 
l’accessibilitat a diferents equipaments 
municipals. També es va instal·lar el 
nou mobiliari de joc al parc de la Pista 
de Cal Rubió, l’escollit fruit del procés 
participatiu obert 
entre els veïns.  
Una altra de les 
actuacions va ser 
el lliurament de 
l’obra de l’es-
cala que uneix 
la planta baixa 
del castell de 
Penyafort, des 
del celler fins a la 
zona de lavabos 
i una entrada de 
servei, ubicades 
al primer pis.

El recinte de la 
Sala Alguer  
amplia la seva oferta de 
serveis als ciutadans amb 
l’entrada en funcionament 
de tres barbacoes i una 
zona d’esbarjo. De moment, 
l’espai estarà vinculat a 
la cessió de la Sala Alguer 
amb accés només per a 
entitats, en espera de 
regular en el futur l’ús obert 
també per a particulars.

El municipi tindrà un aparcament per a autocaravanes. La zona 
escollida és a l’esplanada de davant del pàrquing del mercat, molt a prop de la sortida de l’AP7. 
És un espai de 950 m2 amb capacitat per a cinc autocaravanes i inclou una zona de pícnic, una 
d’abocament d’aigües residuals i un punt d’aigua. L’aparcament també tindrà un tòtem amb 
informació turística.
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Baixa el 
nombre de 
robatoris el 
darrer any 

La tendència a l’alça de la percepció 
de seguretat a Santa Margarida i els 
Monjos s’evidencia, un cop més, amb 
les dades del darrer any aportades pels 
diversos cossos de seguretat que tenen 
competències al municipi. La xifra més 
destacada és la disminució del nombre 
de robatoris, tant amb força com amb 
violència i/o intimidació. En general, tot 
i que el nombre global d’infraccions ha 
augmentat, també s’ha incrementat el 
nombre de detencions, segons es des-
prèn de l'informe presentat pels dife-
rents cossos. 

La Junta de Seguretat Local va donar 
a conèixer uns resultats optimistes tant 
pel que fa a la Policia Local, que des del 
febrer del 2018 fins a març del 2019, va 
instruir un total de 435 fets, com als 
Mossos d’Esquadra, que en van instruir 
319 durant el mateix període. Aquests 
delictes inclouen infraccions contra la 
seguretat viària, d’ordre públic, contra 
les persones, el patrimoni o la salut pú-

blica, entre d'altres.
Del capítol dels robatoris la disminució 

ha estat del 31,3% dels robatoris amb 
força, que han passat dels 32 del perío-
de anterior als 22 de l’actual, i una varia-
ció del 44,4% dels robatoris amb violèn-
cia i/o intimidació, passant dels 9 als 5 
dels darrers mesos.

Una altra de les dades rellevants en la 
memòria dels cossos policials és l’aug-

ment el darrer any de les estafes, espe-
cialment les relacionades amb internet.

La Junta de Seguretat Local, que  re-
uneix Policia Local, Mossos d’Esquadra, 
Policia Nacional, Guàrdia Civil i volunta-
ris de Protecció Civil, es troba un cop 
l’any per fer balanç de les actuacions en 
matèria policial i assenta les bases per 
mantenir la col·laboració entre cossos 
amb vista al futur. f

Els treballs de la companyia del gas a la calçada de la 
carretera de Cal Rubió van provocar inestabilitat en el terreny que va obligar 
a tallar el pas de vehicles. Com a mesura de seguretat es va tallar el trànsit entre la rotonda 
d'accés a la carretera de Sant Jaume dels Domenys i la rotonda de la variant de l'N-340A. 
L’arranjament va durar unes setmanes.

L’ADF Puig de 
l’Àliga, a la
1a trobada de 
vehicles ADF

L’Agrupació de Defensa Forestal Puig de 
l’Àliga de Santa Margarida i els Monjos va 
participar el 9 de juny passat a la 1a Troba-
da de vehicles d’ADF Penedès-Garraf que 
es va fer a Vilafranca del Penedès. Durant 
tot el matí es van exhibir diferents tipus 
de vehicles per a l’extinció d’incendis, hi 
va haver activitats infantils, es van pre-
sentar nous vehicles de les agrupacions i 
també un vídeo que recorda els 30 anys 
d’ADF, a més de la instal·lació d’un pho-
to-call. La jornada estava emmarcada dins 
de la Setmana de la Natura.



Nosaltres

13
juny 19 f

Lola Sánchez 
celebra 100 
anys amb 
bon humor

La Lola Sánchez, veïna de Santa Mar-
garida i els Monjos, va néixer el 29 de 
maig del 1919. Amb motiu del seu cen-
tenari, l'alcaldessa, Imma Ferret, i la re-
gidora de la Gent Gran, Filo Martínez, la 
van visitar en nom de l'Ajuntament per 
felicitar-la.

Arribada a casa nostra des de la seva 
Múrcia natal als 7 anys amb la seva famí-
lia, la Lola, la segona de cinc germans, 
se'n va anar als 14 anys a Barcelona a 
"servir". L'any 1946 es va casar amb el 
Vicenç, a qui va conèixer a la platja, una 
de les passions que van compartir tota 
la vida. Sense parar mai de treballar, 
la Lola va entrar en una fàbrica tèxtil 
de l'Hospitalet de Llobregat. Quedava 
poc temps per al lleure però la parella 
sempre tornava a Santa Margarida i els 
Monjos els caps de setmana i les vacan-
ces.

Amb la jubilació s'hi van instal·lar de-
finitivament. Les sortides en moto i en 
tàndem i més recentment les excursi-
ons i festes amb el Casal dels Avis van 

omplir els moments d'una parella en-
tranyable. Diu la Lola que "no tot han 
sigut flors i violes però queden els bons 
records". Ara fa tres mesos que viu a la 
residència d'Espitlles perquè el seu ma-
rit, el Vicenç, va morir fa poc temps, a 

l'edat de 104 anys.
Malgrat tot, la Lola no perd el bon ca-

ràcter que l'ha acompanyat: "L'humor i 
la respiració és l'últim que s'ha de per-
dre", diu. Una filosofia de vida que l'ha 
dut, de moment, fins als 100.  f

L’alcaldessa va felicitar Dolors Font  resident a Espitlles de Santa Margarida 
i els Monjos, amb motiu dels seus 100 anys. El visita la va fer amb l’alcalde de Castellet i la 
Gornal, on la Dolors havia viscut i on encara hi viu la família. El 17 d’abril va rebre l’homenatge 
dels seus companys de residència i una medalla de la Generalitat.

20 anys
traspassant 
esperança

Són homes, dones, amb estudis o sen-
se. I estan malalts. L’alcoholisme no fa 
distincions i arriba per quedar-se, perquè, 
segons Alcohòlics Anònims, “l’alcohòlic 
no es cura mai”, però pot prendre cons-
ciència del problema. L’associació celebra 
20 anys a Santa Margarida i els Monjos 
amb el mateix missatge del primer dia: hi 
ha esperança, però només es pot ajudar 
qui vol ser ajudat”. Ho fan amb teràpia de 
grup a càrrec de voluntaris que han pas-
sat pel mateix, cada dilluns de 19 a 20.30 
h, al carrer Sant Josep, 1 (606 586 270).
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A cent cap als 
100 

El mes de maig es va fer l’acte de clo-
enda de les caminades A cent cap als 
100, amb una caminada final que va por-
tar els participants fins a Manresa des-
prés d’un recorregut que va començar 
a Santpedor. Aquesta iniciativa, que vol 
promoure l’activitat física entre les per-
sones més grans de 65 anys i que impul-
sa la Diputació de Barcelona, ha tingut 
en aquesta edició una participació de 
gairebé 3.000 persones de 74 municipis 
de la demarcació. 

La penúltima caminada d’aquest cicle 
es va fer l’abril passat des del castell 
de Penyafort fins al castell de Castellet 
amb la participació de prop de 150 per-
sones de Santa Margarida i els Monjos, 
Sabadell, Esparreguera i els Hostalets 
de Pierola.

Caminada de 
les dones  Una 
setantena de persones va 
participar a la caminada 
que es va fer per celebrar 
el Dia Mundial d’Acció 
per a la Salut de les 
Dones, que enguany ha 
tingut el sòl pèlvic com 
a eix.  El grup va fer una 
caminada per l’entorn 
del municipi i va acabar 
anant de tapes coincidint 
amb el Remeiart.

Els alumnes de 
5è de primària de 
les escoles Sant 
Domènec i Doctor 
Samaranch i Fina  
van treure al juny les seves 
parades al carrer en el marc 
del projecte CuEmE (Cultura 
Emprenedora a l’Escola), 
que impulsa la Diputació. Els 
alumnes van posar a la venda al 
mercat setmanal els productes 
elaborats per ells mateixos 
organitzats en cooperatives.

400 persones en 
el 25è aniversari 
del dinar de la 
gent gran 
El dinar de la gent gran és sempre un 
punt de trobada per passar una jornada 
de germanor. I enguany, a més de la 
convocatòria habitual hi va haver un 
motiu especial per celebrar: l’acte central 
de la Setmana de la gent Gran complia 25 
anys. Noces de plata per a una celebració 
que en aquesta ocasió va reunir 400 
persones al pavelló poliesportiu. Amb 
la col·laboració i organització dels 
voluntaris el dinar va tornar a ser un èxit.
No va faltar un dels moments més 
esperats, els premis del torneig de 
petanca i, l’acte de reconeixement amb 
a les parelles que celebren les noces d’or.



Èxit de participació a les 
Jornades Culturals 2019  

Amb una bona assistència de públic es 
van desenvolupar el actes de les Jorna-
des culturals i de lleure 2019.

Les activitats van començar amb una 
tarda cultural a la Biblioteca amb un es-
pectacle de titelles,  tallers infantils amb 
material reciclat i una pluja de pètals.

El Molí del Foix es va omplir per conèi-
xer els guardonats dels premis per a car-
rosses i comparses del Carnaval 2019, 
que van ser el Grup de Carnaval de la Rà-
pita, guanyadora del premi a la carrossa 
“més esbojarrada”; el grup Xelolo’s, a la 
carrossa “més picantona”, i l’Espai Car-
navalístic, que va guanyar el premi a la 
carrossa “més recatada”. 

Altres actes van ser la Fireta a la Casa 
de Cultura Mas Catarro, amb diversos 
jocs i tallers; la cloenda de la 28a edició 
de la Roda de Teatre, i el Rebentaespar-
denyes, organitzat pels Diables de la Rà-
pita. f
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Sant Jordi,
llibres i roses

El dia va néixer força lleig però la gran 
festa del llibre i la rosa, la diada de Sant 
Jordi, sempre és preciosa, així que petits 
i grans, enamorats o no, lectors fidels o 
eventuals no van perdre l’oportunitat de 
sortir al carrer i badar a les parades que 
els comerciants i algunes entitats van 
instal·lar durant tot el dia.

Roses de totes mides i colors lluïen 
des de primera hora del matí a diferents 
parades. Joves i veterans no es van voler 
quedar sense la seva per regalar. També 
els llibres, els més venuts dels darrers 
mesos, sobretot, però deixant lloc per 
als títols de sempre, esperaven que algú 
se’ls endugués a casa. Tothom troba el 
seu a les parades.

Juliol i agost de 
festes majors
 Amb l’inici de l’estiu a Santa Margari-
da i els Monjos ja es comença a flairar 
la festa major, la dels Monjos primer i 
tot seguit la de la Ràpita. La que obre la 
porta a la festa és la dels Monjos, que 

tot i que viu els actes centrals a partir 
del dia 17 de juliol, ja comença a escal-
far motors amb els actes previs a partir 
del 5 de juliol amb la inauguració de la 
Quadra. Però el gruix d’actes comença 
el 18 de juliol i fins el dia 21. En total, 
gairebé 70 actes programats per a tots 
els gustos i públics.
El relleu l’agafarà la festa major de la 
Ràpita, ja el dia 26 de juliol i fins el 5 
d’agost. No hi faltaran, com cada any,  
el lluïment del seguici, actes infantils, 
concerts i balls.

Lectura de 
poesies Alguns dels 
participants en el taller 
de memòria del Casal 
de la Gent Gran es van 
anticipar a la diada de 
Sant Jordi i van oferir 
una lectura de poesies 
recitant una acurada 
selecció de poemes de 
tots els temps i estils. 
Uns autèntics artistes 
que es van lluir davant 
dels seus companys.

El sopar de dia de la 
Dona reuneix 450 
persones El 13 de març 
es va fer un acte multitudinari 
per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, 
el tradicional sopar que va 
reunir 450 dones de totes les 
edats. L’acte simbòlic el van 
protagonitzar quatre noies 
que van cantar i ballar mentre 
desmuntaven simbòlicament el 
sistema patriarcal i en muntaven 
un altre en el que hi cap tothom.
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Alumnes 
alemanys 
d’intercanvi 
visiten 
l’Ajuntament  

A mig mes de maig l’Ajuntament va 
rebre la visita d'un grup d'estudiants 
alemanys d'un institut de la localitat de 
Backnang (Baden-Württemberg), que 
van passar una setmana a Santa Mar-
garida i els Monjos allotjats en cases 
d'alumnes de l'institut El Foix. 

L'estada forma part d'un intercanvi 
que ja fa dinou anys que relaciona nois 
i noies d'aquests dos municipis amb 
l'objectiu de millorar els coneixements 
tant d'alemany, en el cas dels catalans, 
com castellà pel que fa als alemanys. Al 
mateix temps també s’aprofita per dur 
a terme activitats i altres sortides per 
conèixer el territori.

Intercanvi consolidat
 L'alcaldessa, Imma Ferret, i la regidora 

d'Ensenyament, Filo Martínez, van do-
nar la benvinguda institucional a aquest 
grup estudiants de 16 anys. En el torn de 

paraula, totes dues van recordar la con-
solidació d’un intercanvi que va comen-
çar l’any 2000, fet que ha afavorit any 
rere any la creació d’un vincle entre les 
dues comunitats. També van destacar 

la importància d’aquesta experiència 
per l’enriquiment que representa i van 
encoratjar els joves a “gaudir i a apren-
dre” d’una iniciativa que posa de relleu 
la diversitat. f

La companyia El Molí estrena obra.  El passat 1 de juny la sala gran de la 
masia Mas Catarro va acollir l’estrena de l’obra de teatre “21.30 PM”, a càrrec de la companyia 
El Molí, de Santa Margarida i els Monjos. L’obra presenta la història de cinc companys de feina 
fora del seu horari laboral, cinc personatges recognoscibles en el dia a dia de tothom.

Primera
trobada
dels Espais
de Debat Educatiu

El mes de juny va servir per donar el tret 
de sortida a una nova proposta impulsa-
da per l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació. Es tracta dels Espais de Debat 
Educatiu que es presenta com un espai 
de trobada, participació i acció educati-
va adreçada a famílies, professionals de 
l’educació i altres agents socials i educa-
tius per reflexionar i debatre conjunta-
ment temes d’interès a nivell educatiu. 
El primer tema que es va tractar va ser el 
respecte. La pròxima trobada serà el mes 
d’octubre.
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La Quadra: un espai per viure 
l’experiència de les festes majors  
Tot a punt per a la pre-

sentació en societat de 
l’Espai dels balls popu-
lars i de les festes majors 
del municipi de Santa 
Margarida i els Monjos. 
Aquest és el nom oficial 
del nou equipament que 
s’estrenarà el dia 5 de ju-
liol i que popularment es 
coneix com la Quadra. 

L’Ajuntament ha re-
cuperat aquest espai, 
l’antiga cavallerissa de 
Mas Catarro, i l’ha mu-
seïtzat amb l’objectiu de 
disposar d’una instal·la-
ció per a la conservació 
i la difusió de la cultura 
popular. La inauguració 
es convertirà en una pe-
tita festa major avança-
da amb la participació de la gran majoria 
dels balls en una cercavila que sortirà a 
les 9 del vespre de la plaça Pau Casals i 
finalitzarà a la Quadra a les 21.45 h amb 
un acte de benvinguda al nou espai.

Imatge de la façana i porta d’accés de la rehabilitada Quadra

Ràpita, els tres dracs, els 
capgrossos i elements 
dels balls: cintes, gita-
nes, diables, pandere-
tes, panderos, picarols, 
Serrallonga, pastorets, 
bastoners, cercolets i 
Ball del Foix.

A més de l’exposició 
s’han elaborat uns audi-
ovisuals i uns recursos 
digitals amb les músi-
ques i vídeos i una guia 
amb informació de tots 
els balls de les festes ma-
jors. L’objectiu és també 
que la Quadra esdevin-
gui un espai de trobada 
per a les entitats cultu-
rals i que estigui oberta 
a les visites, especial-
ment a les escoles, com 

a peça clau de la dinamització de l’espai.
El projecte de millora i adequació de la 

Quadra, amb un pressupost de licitació 
de 68.000€,  ha tingut una subvenció de 
50.000€ de la Diputació. f

Amb una superfície de 144 m2, planta 
baixa amb zona d’exposició, magatzem 
i un altell, la Quadra exposarà bona part 
de les peces del seguici. Hi seran els ge-
gants i els gegantons dels Monjos i la 

El balanç de la temporada de la dinamització infantil i juvenil 
de l’espai Antistiana  és positiu. S’hi han fet, d’octubre a maig, diverses activitats 
per a infants i joves a partir dels 6 anys. La mitjana de participació ha estat de 25 persones que 
han gaudit de tallers d’estampació de samarretes, cuina ràpida i elaboració d’atrapasomnis, 
entre d’altres.

Projecte Spai
Studi
El Servei de Joventut ha dut a terme 
aquest curs el projecte Spai Studi 
coordinat amb l’IES El Foix, a través 
del qual dotze alumnes de 1r i 2n d’ESO 
han assistit a sessions d’hàbits d’estudi, 
comprensió lectora i reforç educatiu. 
D’altra banda, l’aliança entre el Joven-
tut i l’institut ha permès mantenir per 
15è any el projecte Instanjove, amb ac-
tivitats i tallers diversos com  l’orienta-
ció acadèmica, participació i importàn-
cia de la ESO, adaptats a cada curs. La 
novetat d’enguany han estat els tallers 
sobre la prevenció de les violències 
masclistes a 2n d’ESO.
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Quasi 200 persones 
implicades i identifica-
des amb la Festa Major 
dels Monjos els darrers 
40 anys és una xifra per 
celebrar. I això, la ce-
lebració, és el que han 
començat a treballar els 
actuals deu membres 
de la Comissió de Fes-
tes. 

En paral·lel, fa mesos 
que tenen lligats detalls 
tan imprescindibles per 
a la festa com el logotip, 
els actes previs, alguna 
novetat com la presen-
tació d’un got reutilitza-
ble i el pregoner o pre-
gonera, un dels secrets 
que intentaran preser-
var al màxim. La festa 
major 2019 traurà el folklore, la música, 
els espectacles i la gent al carrer entre 
els dies 17 i 21 de juliol.

Sota el lema 40 anys fent festa, la Co-
missió de Festes es disposa, doncs, a 
commemorar una data rodona que s'ha 
començat a comptar a partir del model 

Els deu membres de la Comissió de Festes 2019

que n’han format part i 
una exposició que s’in-
augurarà el 15 de juliol 
a la masia Mas Catarro 
sobre els 40 anys de tra-
jectòria amb fotografies 
i les samarretes de cada 
any.

Recone ixement 
dels voluntaris

Serà una bona manera 
de recordar la tasca que 
cada any deu volunta-
ris que estimen el seu 
municipi i la seva festa 
major realitzen amb in-
tensitat perquè  tots els 
veïns i veïnes gaudeixin 
d’un dies de màxima ac-
tivitat.

La Comissió garanteix 
la perpetuïtat de la festa major amb la 
seva feina desinteressada però també 
vol treballar perquè la llavor del folklore 
monjenc s’escampi entre els col·lectius 
de totes les edats, especialment adoles-
cents i joves. Present i futur de la festa 
per anar sumant anys.  f

instaurat el 1979, coincidint amb l’any 
de l’inici de les festes democràtiques, 
participatives, inclusives i obertes a tot-
hom.

Amb motiu de l’efemèride, la Comis-
sió ja ha dut a terme algunes iniciatives, 
com ara un dinar amb tots els membres 

Joana Farigola va ser la guanyadora del premi especial del Comerç del Foix

El local de l’Associació de Comerç del 
Foix de Santa Margarida i els Monjos va 
acollir el sorteig del premi especial de la 
Campanya de la Mona. L’acte va tenir 
la presència de l’alcaldessa i regidora 
de Comerç, Imma Ferret,  membres de 
la junta del Comerç del Foix i els partici-
pants convocats.

El premi especial, un talonari de pro-
ductes i serveis de l’associació valorat 
en 1.000€, va ser per a la veïna dels Mon-
jos Joana Farigola i l’establiment que el 

va donar, el Forn Carbonell. La guanya-
dora podrà gastar l’import comprant en 
establiments associats.

El 18 d’abril passat es van lliurar les mo-
nes de Pasqua que van regalar les pas-
tisseries i fleques del poble implicades 
en la campanya: Fleca J. Carbonell,  Forn 
4 Barres,  Fons de pa Esplugas, Forn 
Valls i Forn la Cova. Els guanyadors van 
rebre el premi i d’entre tots ells en va 
sortir la guanyadora del premi especial, 
Joana Farigola.

Sorteig especial de l'Associació
de Comerç del Foix 

40 anys fent rutllar la festa
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La Festa de l'esport,
com a reconeixement als 
esportistes locals
Els esportistes de Santa Margarida i els 
Monjos es van tornar a reunir amb mo-
tiu de la cita  anual de la Festa de l’Es-
port, que en aquesta ocasió arribava a la 
20a edició. Com cada any, l’Ajuntament, 
a proposta de les entitats i clubs es-
portius, va reconèixer la tasca i l’esforç 
d’esportistes de diferents disciplines.
En l’àmbit del bàsquet es va premiar 
l’equip sènior masculí H dels Monjos 
Bàsquet Club (15) i Gabriel García (3), 
persona vinculada a aquest club; del 
Club Vòlei Monjos (1) es va distingir 
l’equip cadet/juvenil A i les jugadores 
Lorena Casanova i Lorena Soares (11) 
del Club Patí Monjos, els premiats van 
ser Jordi Rovira (7), delegat del primer 
equip, i l’equip infantil masculí (6); del 

Karate Dojokenzen, Román Fernández 
i Eugenio Quesada (10). Pel que fa al 
Judo Monjos, reconeixement per a Sara 
Taousi Dehhou (8) i Julieta Godoy (9). 
En futbol, premis per al cadet A i l’infan-
til A femení del Futbol Base Mas Catar-
ro/A.D.Monjos (2).
Pel que fa al Club Patinatge Artístic 
Monjos, el reconeixement va ser per a 
Ivet Ashurst (13) i Guisla Farré (14) i del 
BTT Ke Passa Tiu, distincions per a Sergi 
Carbó i Amílcar Alves (5).
Finalment, l’Ajuntament i l’Escola Es-
portiva Municipal van destacar la tasca 
duta a terme per l’EEM Mini vòlei Mon-
jos (12) i el Club de Bitlles Catalanes de 
la Ràpita (4).

4 5 6
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Al voltant de 250 nens i nenes en edats compreses entre els 3 i els 12 anys van posar el punt i final al 
curs d’escola esportiva 2018-2019. Durant tot el curs, els joves esportistes han  millorat la seva tècnica en diverses modalitats 
esportives: minivolei, minibàsquet, hoquei, iniciació esportiva, iniciació al karate, iniciació al judo i psicomotricitat. La festa, 
que es va fer l’1 de juny al pavelló poliesportiu, va reunir participants i famílies en una exhibició que en alguns moments va 
tenir la complicitat dels pares i mares dels protagonistes.
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Exhibició de
final de curs
de l’escola
esportiva 
Prop de seixanta practicants de la mo-
dalitat de gimnàstica rítmica van oferir 
al pavelló poliesportiu una exhibició de 
final de curs.  El Grup de Rítmica de la 
Ràpita i el Grup de Rítmica dels Monjos 
es van anar alternant sobre el tapís per 

oferir els seus exercicis i demostrar la 
seva evolució aquest darrer curs. Es van 
veure exercicis amb els diversos apa-
rells, corda, cèrcol, pilota, cinta i maces.
En aquesta ocasió, l’exhibició va comp-
tar també amb un grup convidat, el 
grup de balls moderns dels Monjos, en 
concret, la secció de jazz dance, una 
formació que s’ha estrenat recentment 
i que ha tingut una bona acceptació el 
primer any.

Al juny van 
començar 
els torneigs 
esportius 
d’estiu. Els torneigs 
d’adults tenen vuit 
equips participants de 
futbol sala, 45 equips de 
tres categories de vòlei 
sorra, i vuit equips de 
bàsquet 5x5. En paral·lel 
també es fan els torneigs 
infantils de vòlei sorra, 
futbol sala i bàsquet 3x3.

El 31 de maig Santa 
Margarida i els 
Monjos va acollir 
l’exhibició final 
de patinatge,  
que organitza el Consell 
Esportiu en col·laboració 
amb l’Ajuntament. Durant 
tres hores, 31 grups de la 
comarca van mostrar les seves 
habilitats sobre els patins. 
Una desfilada de tots els 
participants i el lliurament de 
medalles va cloure la jornada.

332 participants 
a la Xalada
Santa Margarida i els Monjos va sobre 
rodes. I això és el que van demostrar 
els més de 300 participants en la cursa 
de BTT que organitza el club esportiu 
Ke Pasa Tiu. Des de fa tres anys, però, 
la cursa s’ha convertit en la Xalada, dos 
circuits de dues distàncies diferents.
El  2 de juny els 332 participants van 
recórrer amb les seves bicicletes un 
circuit llarg, de 37 km que tenia prop de 
900 metres de desnivell acumulat;  i un 
circuit curt, de 24 km, amb 500 metres 
de desnivell.
Aficionats i amants de l’esport i la salut, 
molts vinguts de fora del municipi, van 
sortir al carrer per fer un recorregut que 
cadascú se’l fa a la seva mida. 
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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
gmconvergencia@smmonjos.cat

Aquest sens dubte és el lema de les i els socialistes de Santa Mar-
garida i els Monjos, després de revalidar, un cop més, la majoria 
absoluta a les eleccions municipals del passat 26 de maig. Des del 
nostre grup volem donar les gràcies a tothom que ens heu fet 
confiança, i han possibilitat que Imma Ferret torni a ser l’alcaldes-
sa. L’alcaldessa que vols!! Continuem, com dèiem al programa 
electoral, el compromís principal de treballar per a les persones 
amb tota una sèrie de propostes sorgides dels veïns i veïnes, de 
les entitats i associacions locals. Unes propostes properes i reals, 
que donaran resposta a les diferents problemàtiques de la gent, 
satisfent les seves necessitats. Compromisos amb la inclusió so-

cial i la igualtat d’oportunitats, amb la cura del medi ambient i de 
l’entorn, que lluiten per la millora de l’ocupació i que defensen 
la salut i el benestar. Volem un municipi que continuï millorant, 
on la gent estigui a gust de viure i conviure, que sigui obert i par-
ticipatiu i que encari el futur posant les persones per sobre de 
tot. Imma Ferret i tot el nou equip, encarem aquest mandat amb 
empenta, voluntat i compromís. Som un equip que governa per 
tothom, sense excepcions, perquè en definitiva: Estimem Santa 
Margarida i els Monjos!! 
www.alteucostat.info   www.facebook.com/socialistesmonjos    
@socialistesmonjos

Governar per a les persones!

Des de Esquerra estem molt satisfets del resultat d'aquestes 
eleccions municipals arreu de Catalunya i especialment a Santa 
Margarida i els Monjos, on hem doblat el nombre de regidors 
passant de dos a quatre i triplicat el nombre de vots (el 2015 es 
van treure 328 vots i actualment 1050). 
Volem agrair la participació, el suport, la confiança i valentia de-
mocràtica dels veïns i les veïnes que ens han votat en una situació 
tan singular com la de Santa Margarida i els Monjos on, després 
de 40 anys de franquisme, es viuen 40 anys del mateix govern. 
Entre totes i tots estem fent possible aquest canvi tant necessari 
al nostre municipi, malgrat que en aquestes eleccions, i per molts 

pocs vots, no hàgim trencat aquest cicle de govern majoritari.
Des d’aquí felicitem a l’alcaldessa pel seu triomf, i ens reafirmem 
en el nostre compromís de treball per un municipi de tothom, 
democràtic, transparent, solidari, on la cultura sigui un valor dis-
tintiu i on els seus veïns i veïnes se sentin orgullosos del lloc on 
viuen. Compromís de treball en el marc d’una Catalunya en pau, 
lliure, i sobirana.
Seguim al servei de tots els veïns i veïnes a:
santamargaridamonjos@esquerra.org   twitter: @ERCsmonjos  
http://locals.esquerra.cat/santamargaridaielsmonjos
www.facebook.com/ERCsmonjos  

Moltes, moltes gràcies



Nosaltres

24
F juliol 14

Nosaltres

24
F setembre 18

Jordi Villar
f19 anys
“He fet un cicle 
formatiu de grau 
mitjà en atenció a les 
persones en situació 
de dependència. Fins 
ara he tingut algunes 
feines però aquesta 
és la primera en la que tinc contracte. 
Aquí treballarem diferents branques i així 
podré veure què m’agrada més. Espero 
aprendre molt i agafar experiència. A mi 
m’agrada treballar de cara al públic”.

Àlex Villar
f20 anys
“Jo tinc un cicle 
formatiu de grau 
mitjà en pastisseria 
i, jo el que voldria 
és treballar en una 
fàbrica perquè a 
mi no m’agrada 
gens treballar de cara al públic. Fins 
ara he treballat a través d’ETT. Aquests 
dos mesos a la Brigada Jove espero 
aprofitar-los per agafar experiència 
i decidir què m’agrada més”.

Bruno Ferre
f18 anys
“He fet un curs d’accés 
al grau superior 
d’integració social. 
Aquesta oportunitat 
em servirà per 
aprendre a treballar en 
equip i com que farem 
diverses tasques també comprovarem 
la nostra capacitat d’adaptació. Veig 
que pot servir per assentar les bases per 
desenvolupar qualsevol ofici en el futur”.

Amina Errougui
f21 anys
“Vaig estudiar fins la 
ESO i després havia 
treballat de cambrera 
però no m’agradava i 
ara vull provar altres 
coses. Aquí fem 
feines més físiques i 
això m’agrada més. 
Espero aprendre molt, de moment ja 
he après més aquests dies que en tot el 
temps que he treballat anteriorment".

Brigada Jove, un projecte per 
no quedar ‘despenjats’

Entre d'altres, els quatre joves van estar fent tasques de suport durant els dies previs 
al Remeiart al Castell de Penyafort

Tenen entre 18 i 21 anys i fins ara no han 
tingut un itinerari formatiu i laboral con-
tinuat. N’han quedat al marge i es tro-
ben “en terra de ningú”. Per redreçar 
aquesta tendència en un nombre deter-
minat de casos detectats per l’Ajunta-
ment,  el Servei de Joventut, d’Educació 
i el Servei Local d’Ocupació han impul-
sat un nou projecte. L’Amina, el Bruno, 
l’Àlex i el Jordi són els quatre joves que 
estrenen el projecte Brigada Jove, una 
iniciativa que els permetrà tenir una pri-
mera experiència laboral remunerada 
durant dos mesos, juny i juliol.

Aquesta prova pilot arrenca amb qua-
tre participants que van ser seleccionats 
d’entre set candidats (tot i que des de 
l’Ajuntament se’n tenen més de detec-
tats). Van començar a treballar el dia 27 
de maig i el seu contracte finalitza el 29 
de juliol. Abans de començar a treballar 
van rebre formació en competències 
transversals, en igualtat de gènere i in-

formació sobre la brigada municipal, 
sobre el Servei d’Esports i el Remeiart. 
Precisament, aquests dos darrers punts 
centren la seva feina, ja que duen a ter-
me tasques de suport en dos moments 
de gran activitat al municipi: la progra-
mació esportiva que es fa a l’estiu i la 
col·laboració en l'acondicionament dels 
diferents espais on s'ha celebrat el Re-
meiart.

Un cop finalitzat el contracte, no 
s’abandona els joves a la seva sort, ja 
que a partir de setembre es farà un se-
guiment individual de cada cas. Si l’ex-
periència funciona, l’any que ve es pre-
veu ampliar-ho a més joves de 18 a 22 
anys.

El perfil dels candidats identificats és 
la d’un noi de 20 anys. Aquestes dues 
dades són les que predominen entre el 
col·lectiu amb més situació de risc, un 
risc que es pot minimitzar gràcies a un 
programa per no quedar “despenjats”.

Ens en sortim  ;-)


