
REUNIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PER LA CREACIÓ DE MESURES 
ECONÒMIQUES I SOCIALS ARRAN DE LA COVID-19 

Divendres 22 de maig de 2020 a les 16.30h 

 

Assistència a la reunió: 

Oriol Torrents i Esther Marmaneu (PSC) 

Lourdes Quer (ERC) 

Susanna Escribà (JxCat) 

Amanda Gallego (Poble actiu CUP) 

 

 

 

Es convoca la reunió per la plataforma jitsi meet i comencem a les 16:30h. 

L’Oriol Torrents encapçala la reunió com a portaveu del Grup municipal socialista, i 
comunica informa dels següents punts: 

ACCIONS I PROPOSTES del Grup PSC 

• Cementiri: El portaveu del PSC explica que finalment s’ha decidit obrir el 
cementiri els dissabte de 10h a 13h, per poder donar aquest servei i evitar 
aglomeracions hi haurà una persona a la porta controlant aforament. També 
s’ha decidit  de fer en dissabte ja que diumenge hi ha l’organització del mercat 
setmanal no sedentari, que suposa una gran esforç per part dels cossos de 
seguretat de policia local i protecció civil. 

• Mercat Setmanal: l’Oriol Torrents comenta que es valora molt positivament 
l’organització del mercat dels diumenge i s’informa que per aquest diumenge 
s’ha centralitzat en tot el pàrquing asfaltat, que hi haurà una entrada i dues 
sortides en el recorregut. Seguirem amb les mesures de seguretat i higièniques 
de la setmana passada. 

• Bars i Terrasses: Aquesta ha estat la primera setmana d’obertura de les 
terrasses dels bars al municipi, i per tant s’ha detectat que algunes no 
compleixen les normes de seguretat en quant a distanciament, i per això s’han 
aixecat algunes actes al respecte. Per la resta, esperem que la gent apliqui seny i 
sigui responsable del seu comportament en aquests espais. 

• Escola d’Estiu: Després de l’ultima reunió que varen tenir l’alcaldessa i la 
regidora d’educació amb l’entitat que havia d’organitzar el cassal d’estiu 2020, i 
recollint totes les restriccions originades per l’estat d’alarma, la entitat 
comunica que la seva proposta es fer un casals amb un màxim de 100 infants, 
poder anar ens grups de 20 a la piscina municipal i per tant reservar aquest 
espai pels infants apuntats al casal. 



La regidora Neus Hernández i l’alcaldessa Imma Ferret els comenten que des de 
l’equip de govern no volem un casal amb un màxim de 100 infants únicament i 
que entenem que pot haver molt més inscripcions repartides en diferents 
franges horàries, i fer jocs d’aigua, sense haver d’anar a la piscina municipal.  
Com que, des de l’equip polític, no tenim el mateix punt de vista en la 
planificació del casal que la entitat, aquesta finalment decideix renunciar a la 
subvenció i per tant a l’organització del casal d’estiu 2020. 
Per tant ara, explica l’Oriol, s’està treballant amb empreses de lleure i esportives 
per poder donar aquest servei, amb seguretat, sense limitacions de inscripcions, 
pensant que els casals esportius que es feien al municipi tampoc es podran dur a 
terme, i per tant es pot fer una barreja d’estiu de lleure i esportiu a Santa 
Margarida i els Monjos. Per fer-ho possible s’estan mirant totes les alternatives 
factibles que ens ofereix la llei de contractes. 
 

• Festes Majors 2020: La regidora de cultura Esther Marmaneu explica les ultimes 
novetats derivades dels dos grups de consulta existents , el de regidores de la 
comarca i el grup de debat de les entitats locals i l’ajuntament. 
 Al grup de regidores de la comarca , hem presentat un comunicat per 

consensuar entre totes i poder enviar als mitjans de comunicació. Des de el 
grup ha estat molt ben rebut, ho consensuaran amb la resta de regidories, 
alcaldies i entitats i la setmana vinent tindrem resposta al respecte. S’ha 
decidit comunicar que malgrat la situació actual creiem que es important 
donar espai i suport a la cultura, ja que és la identitats de cadascun dels 
nostres municipis, però es farà en petit format, aforaments limitats i 
mesures de seguretat pertinents segons la fase en la que ens trobem, 
sempre posant pel davant la salut de totes les persones. També es fa una 
crida a viure les festes de cada poble, sense desplaçaments entre municipis, 
per poder així evitar aglomeracions i controlar millor l’assistència als actes 
proposats pels diferents ajuntaments i entitats. 

 Pel que fa al grup de debat amb les entitats de Santa Margarida i els 
Monjos s’ha arribat als següents acords: 
1. Es proposa fer una Festa major de 2-3 dies màxims, amb actes de petit 
format, simbòlics i simultanis en el temps, per zones del municipi per evitar 
aglomeracions. 
2. Es prioritza la salut i no es farà cap acte que no es pugui fer a nivell de 
desconfinament, fases i nova normalitat. 
3. La Coordinadora descarta tot tipus de cercavila, es treballa en fer ballades 
en punts específics i es descarta la participació dels infants en els balls per 
precaució. Tots els grups de balls petits queden fora de la FM 2020. 
4. Treballant amb el doble escenari , tant si les fases permeten la 
socialització de la gent com si estem novament confinats en cas que hi 
hagués un rebrot, l'ajuntament ha contactat amb Punt TV per fer una 
plataforma virtual o streaming de continguts. 
5. Les entitats de la FM dels Monjos han dit SÍ a treballar per una FM 
alternativa, i els ànims estan molt més positius en aquest moment. Les 
entitats de la Ràpita ara per ara, no veuen factible fer cap tipus d’acte, tot i 
que l’entitat dels diables de la Ràpita farà una nova valoració d’actes 
alternatius i simbòlics i en tornarem a parlar en un parell de setmanes. 



Cal Rubió encara no ha valorat que faran, ja que per la seva festa major 
encara falten molts mesos, seguirem en contacte amb la junta. 
 
6. La Comissió de Festes demana col·laboració de totes les entitats 
(Coordinadora, Diables, Drac, Serrallonga i Penya del Barça) per a tirar 
endavant els actes. 
7. La Comissió ha pensat que una manera de controlar l'aforament és fer 
espectacles simultanis a 4 places o llocs de barris i posant cadires (és un 
exemple). Per aquest motiu, necessiten més ajuda que mai. 
8. Es crea un grup de treball per la FM dels Monjos on es recolliran les 
propostes d'ajuntament, Comissió i totes les altres entitats.  
9. Es proposa començar a demanar ja permisos de foc i burocràcia típica per 
si arribat el moment poguéssim fer actes pirotècnics i de foc amb les entitats 
del municipi tenir-ho tot en regla. 
10. L’ajuntament dilluns desistirà del procediment de licitació de contracte 
de la pirotècnia que havia engegat pels propers anys, ja que des de l’equip 
de govern no es veu correcte ni necessari gastar 15.000 euros ara mateix en 
focs d’artifici. La regidora de cultura ja s’ha posat en contacte amb les 
empreses, que van presentar oferta per la licitació, per demanar pressupost 
de 3 actes simbòlics de castells de focs, un per cada nucli del municipi , 
Monjos, Ràpita i Cal Rubió, i que el cost total d’aquets 3 actes no superi els 
3500 aproximadament, ja que de la comissió de festes dels monjos es va 
demanar fer un castell de focs en 4 punts del municipi, de manera 
simultània i repartit perquè tothom el pugui gaudir sense haver-se de 
desplaçar ni concentrar-se en un únic punt 
11. Properes reunions de treball per treballar el document de propostes 
presentades: 
Comissió de treball de la FM dels Monjo: dijous 28 de maig a les 18.30h 
Comissió de treball de la Ràpita: dimecres 4 de juny a les 18h. 
 

• Piscina Municipal: L’Oriol Torrents explica que s’està treballant en la opció de 
fer reserva d’hora per poder entrar a la piscina i controlar millor l’aforament. La 
empresa de gestió és la mateixa de l’any passat i ja gestiona altres piscines 
municipals. Es deixarà unes hores al mig dia sense obertura per procedir a la 
desinfecció dels espais. 

• Espais esportius: El portaveu del PSC explica que per ara romandran tancats i 
que s’està valorant la possibilitat de poder obrir alguns espais per esportistes 
federats o clubs, però que encara s’està treballant des de la regidoria d’esports. 

• Llar d’infants: L’Oriol comenta que en aquest mateix moment que estem fent la 
reunió de portaveus s’està reunint també la regidora d’educació, el tècnic 
d’educació i la directora de la Llar d’infants, per valorar les directrius del 
departament d’educació que va fer arribar el conseller i la generalitat als 
ajuntaments. De igual manera depenen del que es valori d’aquesta reunió, es 
pot proposar de fer un sondeig a les famílies amb infants a partir d’1 any per 
veure quina intenció tenen pel mes de juny, i si portarien els seus fills o filles a la 
llar. 
També es comunica als portaveus que les inscripcions per la llar d’infants pel 
curs 2020-2021 estan sent molt fluixes, més del normal en aquestes dates. 



• Escoles i IES: l’obertura de les escoles s’està valorant d’igual manera que la de 
les llars, des de direcció de les escoles estan reunint-se amb el claustre de 
mestres per valorar tots els pros i contres de la possible tornada a l’escola al 
mes de juny. 

Paral·lelament s’està treballant en la desinfecció dels espais, l’Oriol Torrents 
comenta que el departament no ens ha facilitat l’entrada als centres educatius, i 
no es fins ara que em pogut entrar a començar a fer aquestes neteges i 
desinfeccions a fons dels centres. 

El cas del IES la neteja no depèn de l’ajuntament, és tot competència del 
departament. 

• Biblioteca: Tal i com es va explicar dilluns al plenari, la regidora de cultura 
comenta que l’espai i els documents segueixen en neteja i desinfecció, i que 
segons el document que s’ha rebut de generalitat i diputació s’està treballant en 
el protocol d’obertura de la xarxa de biblioteques. La proposta és de 14 hores 
setmanals, tardes i alguns matins, i arrel d’això s’està elaborant el quadrant de 
les cinc treballadores de la biblioteca, ja que dues d’elles son personal de risc i 
per tant es prioritza el treball telemàtic, dues més tenen reducció de jornada per 
cures familiars i la única que està a disponibilitat del 100% és la directora. 
S’habilitarà una consergeria a la biblioteca, que serà la conserge actual de la 
Masia Mas catarro, ja que l’espai de la Masia continua tancat, per poder 
controlar l’aforament de la biblioteca en tot moment. Continuem esperants els 
EPIS que es van demanar, es preveu que la ultima setmana de maig primera de 
juny els puguem tenir. A partir de dilluns 25 de maig s’obrirà la bústia de 
recollida de préstec i es començarà a posar en quarantena de 14 dies els 
documents i llibres retornats. 
 

• L’Oriol Torrents comenta que s’està treballant una proposta de senyalització 
pels carrers i espais del municipi per ordenar la circulació de persones i evitar 
aglomeracions així com facilitar que es pugui mantenir la distància de seguretat 
dels 2m interpersonals. 
 

Propostes del grup JxCat: 

La portaveu del grup Susana Escribà recalca el següent: 

1. Demana si es pot fer un estudi de senyalització per part de la policia local per 
evitar aglomeracions i cues en diversos comerços del municipi. 
 

2. Pregunta quines accions s’estan fent a nivell de comerç local per la reva 
reactivació. 
 

El regidor Oriol Torrents respon, a la regidora Susanna Escribà,  que s’està treballant des 
de l’associació de comerç del foix, les regidories de promoció i turisme, economia social i 
solidaria i ocupació per fer campanyes que reactivin el comerç. Tot i que l’associació de 
comerciants s’està centrant ara mateix amb el tema “ per un comerç local i segur” 
recalcant i prioritzant la seguretat i la compra local. 



Propostes de Poble Actiu CUP: 

Amanda Gallego com a portaveu del grup Poble Actiu CUP proposa el següent: 

1. En quant al casal d’estiu continua pensant que la diversificació d’espais, i evitar 
posar grups d’infants en les franges de més calor, de les 13h a les 16h. 
També comenta que ha vist que el Roger Rius , que sempre ha treballat amb el 
lleure i que està en contacte amb ajuntament per altres actes infantils i de 
promoció local, està buscant feina i potser es una bona alternativa per dirigir o 
fer-se càrrec del casal d’estiu, ja que té experiència al camp del lleure. 

2. Propostes per les Festes Majors: 
-Fer actes a prop dels bars perquè tinguin algun tipus de benefici econòmic, si la 
comissió de festes no pretén posar barra. 
-Ja que es diversifica per zones els actes de Festa major, es podria fer rodar les 
actuacions folklòriques que surtin a actuar perquè tot el municipi pugui gaudir 
del folklore local. 
- Posar pantalles gegants en 3 o 4 punts del municipi, on es pot retransmetre el 
pregó, les sàtires.... 

3. Reservar una franja horària per la gent gran o de risc per entrar a la piscina, i 
evitar així barrejar aquest col·lectiu amb la resta de població.   

4. Pel que fa a la circulació lliure de les persones proposa marcar pel municipi que 
es vagi a dreta o a esquerra segons el sentit de circulació. 

5. I per últim comenta la dificultat que suposa la franja horària per sortida dels 
menors de 14 anys, de 12 a 19h fa moltíssima calor, i comenta si es podria 
modificar aquesta franja i poder sortir amb ells més tard o més d’hora al matí 
evitant les hores centrals del dia. 

El regidor Oriol Torrents respon que recull les propostes de casal d’estiu, piscina , 
senyalització i Festes majors i que es faran arribar a les regidories corresponents pel seu 
treball. Pel que fa a la franja horària que limita la sortida de menors s’aplica el que està 
publicat al BOE, i la Susanna Escribà recalca que en tot cas només de competència per 
poder modificar aquests horaris les comunitats Autònomes, no els ajuntaments, per tant 
haurem de tenir una mica més de paciència. 

 

Propostes del grup ERC: 

No hi ha cap proposta ni pregunta per part del grup de ERC. 

 

Finalitzem la reunió a les 18:10h  

 

 

 

 

 


