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Jornades Europees 
del Patrimoni 2020
Al voltant de 150 persones van participar els dies 10, 11 i 18 d'octubre en la celebració a Santa 
Margarida i els Monjos de les Jornades Europees del Patrimoni 2020 amb una programació 
que va girar al voltant de dos eixos: el Ciarga i el castell de Penyafort.
Dissabte, 10 d'octubre, i l'endemà, diumenge, es va fer una jornada de portes obertes al 
Ciarga. Diumenge, 11 d'octubre es va programar una ruta comentada sota el títol "La guerra 
civil i la presència de l'aviació republicana a Santa Margarida i els Monjos". També diumenge, 
es va fer una visita comentada al castell de Penyafort al voltant de "La vida conventual al 
Castell de Penyafort".
El 18 d'octubre, es va dur a terme la ruta comentada :"La guerra civil i la presència de l'aviació 
republicana a Santa Margarida i els Monjos". El mateix dia es va fer la visita comentada al 
castell de Penyafort.
Enguany les propostes de les Jornades Europees del Patrimoni al municipi van estar 
marcades per la Covid_19 i es va aplicar un protocol de seguretat que van seguir els 
participants.
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La segona onada de Covid-19 deixa 
140 positius en dos mesos al municipi

Tal i com ja es preveia segons les au·
toritats sanitàries, amb l’octubre va 
arribar una segona onada de Covid¬19 
que va fer augmentar tant els casos sos·
pitosos com els positius, especialment, 
a causa de l’increment del nombre de 
tests entre la població.

En el cas de Santa Margarida i els Mon·
jos, durant els mesos d’octubre i de 
novembre, que han centrat el gruix de 
casos d’aquesta segona onada, s’han 
comptabilitzat 140 positius i 9 de proba·
bles entre els 1.071 tests que s’han fet 
de casos sospitosos.

A partir de 30 de novembre s’han co·
mençat a fer tests antigènics ràpids en 
un espai habilitat al Molí del Foix, el ma·
teix on també es va dur a terme la cam·
panya de vacunació de la grip i on es fan 
els tests PCR per tal d’evitar aglomeraci·
ons i descongestionar el CAP.

L’augment de contagis arreu de Cata·
lunya ja va obligar el Govern de la Gene·
ralitat ha decretar mesures que s’han 
anat ampliant i/o modificant a mesura 

que passaven les setmanes i sempre se·
gons l’evolució de la pandèmia.

El 14 d’octubre es va decretar un nou 
tancament de la restauració i les instal·

lacions esportives, amb suspensió de 
competicions inclosa, mentre que es 
recomanava el teletreball sempre que 
fos possible. Aquestes activitats no es 

El 30 de novembre va començar un cribatge intensiu al Molí del Foix.
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van reprendre, tot i que amb limitaci·
ons, fins el 22 de novembre. Una part de 
la restauració del municipi va 
optar per continuar treballant 
oferint servei per emportar i/o a 
domicili i quan va tornar a obrir 
ho va fer seguint les mesures 
decretades, aforament limitat 
al 30% tant a l’interior com a l’exterior. 
Bars i restaurants poden obrir fins les 
21.30h, tot i que el servei per emportar 
és fins les 22h i el servei a domicili fins 
les 23h.

Des del 25 d’octubre és vigent el confi·
nament nocturn, que prohibeix els des·
plaçaments i la circulació per la via pú·
blica entre les 10 de la nit i les 6 del matí. 
Des d’aleshores el comerç ha de tancar 
a les 9 de la nit.

A partir del 29 d’octubre es va decre·
tar el confinament municipal, amb ex·
cepcions, amb entrada i sortida 
restringida de divendres a les 6 
del matí fins dilluns a les 6 del 
matí. En aquest sentit també es 
va veure afectada la mobilitat a 
tot el territori català, amb res·
tricció d’entrada i sortida a Catalunya.

A partir del 23 de novembre va entrar 
en vigor el pla d’obertura progressiva 
d’activitats que va dissenyar la Genera·
litat dividit en quatre trams. Cada tram 
tindrà una durada de quinze dies en 
funció de l’evolució de la pandèmia i del 
que dictaminin les autoritats sanitàries.

Ajuts municipals
La pandèmia està afectant l’econo·

mia de molts treballadors i famílies. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha ofert lí·
nies d’ajuts tant a autònoms i comerç 
com per atendre situacions d’urgèn·
cia de les famílies, amb una partida de 
50.000€. En el cas dels autònoms i em·
preses de fins a 10 treballadors del sec·
tor de la restauració, centres d’estètica 
i activitats extraescolars, s’ha obert una 
nova línia d’ajuts que es podrà demanar 
a partir del 2 de desembre i fins el 31 de 
gener del 2021. Tothom qui compleixi els 
requisits establerts a les bases es podrà 
beneficiar d’un pagament únic de 500€ 
fins a exhaurir els 16.500€ de la partida 
que s’hi destina.

D’altra banda, l’Ajuntament ha impul·
sat una enquesta per avaluar les ne·

cessitats i hàbits de coneixement de la 
informació local durant la pandèmia. 
L’enquesta ha començat presencial i es 
desenvoluparà durant la primera quin·
zena de desembre. A partir d’aleshores 
les persones que vulguin respondre·la 
ho podran fer telemàticament a través 
d’un enllaç a la web i a les xarxes soci·
als municipal. L’objectiu de l’enquesta 
és millorar els canals d’informació de 
l’Ajuntament a partir de les dades que 
es recullin. L’estudi avaluarà el coneixe·
ment de les notícies que es generen o 
tenen a veure amb el municipi des de 
l’inici de la crisi sanitària.

Policia Local
El compliment de les mesures de pre·

venció i contenció obligatòries ha por·
tat la Policia Local a un increment de la 
vigilància que fins a final de novembre 
ha fet propostes de sancions  per incom·
pliments: 156 per no portar la mascareta 
o ús inadequat; 16 per no respectar els 
horaris de tancament de les activitats 
de serveis, comerç o restauració; 8 ac·
tes per fer esport en llocs no autoritzats 
i tancats al públic; 21 per no respectar la 
restricció de la mobilitat nocturna, i 53  
per desplaçaments entre municipis du·
rant el cap de setmana.

f L'Ajuntament ha 
obert una altra línia 
d'ajuts a autònoms i 
microempreses

f El confinament 
nocturn continua i el 
perimetral s'allargarà 
fins el 23 de desembre
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Aprovació inicial del pressupost 
2021, que puja a 9,8 milions 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va aprovar inicialment uns pres·
supostos municipals per al 2021 que pu·
gen a 9.802.683,33€, amb un increment 
del 3,8% respecte els d’enguany. 

L’equip de govern ha dissenyat un 
pressupost que va defensar al ple del 
mes de novembre com a “real i ajustat 
tenint en compte la situació actual” em·
marcada en la pandèmia i les seves con·
seqüències. Per aquest motiu, l’objectiu 
és mantenir el nivell actual de serveis de 
qualitat i cuidar l’atenció a la ciutadania 
més vulnerable a través de l’augment 
d’iniciatives de suport a les persones. 
Amb tot, el govern municipal és cons·
cient que el pressupost serà “una eina 
viva” que s’haurà d’anar modificant per 
fer front a les despeses extraordinàries 
que es produeixin durant l’any vinent 
per impulsar la reactivació econòmica i 
mantenir els serveis prioritzant les per·
sones. L’aprovació inicial va tirar enda·
vant amb els vots favorables del PSC i 
el vot en contra d’ERC i JxCat, ja que la 
regidora de pobla Actiu-CUP no va assis·
tir al ple per motius personals.

En el capítol d’inversions destaca la 

construcció del tram corresponent al 
municipi de l’eix cívic Monjos·Vilafranca; 
l’adequació del parc de Llevant de la Rà·
pita; la instal·lació de plaques fotovol·
taiques per generar electricitat a la llar 
d’infants dels Monjos, i la renovació de 
lluminàries en compliment de la norma·
tiva, entre d’altres.

En el pressupost 2021, el capítol de 
personal i el de despeses corrents de 
bens i serveis es mantenen respecte 
l’any passat. El capítol d’inversions  aug·
menta, com també el de transferències 
corrents, fins a un 3,5% més, a causa de 
la pujada en les aportacions a la Man·
comunitat Penedès·Garraf i per la crea·
ció de nous ajuts socials i el reforç a les 
subvencions al teixit associatiu local. En 
aquest sentit, es va aprovar el Pla estra·
tègic de subvencions per al 2021, que 
disposa de 289.500€ per continuar do·
nant suport a les entitats i associacions 
del municipi en àmbits com el social, 
l’esportiu i el cultural.

El ple també va donar compte de la li·
quidació del pressupost del 2019, que es 
va tancar amb un superàvit 1.448.559€, 
i deixa un romanent de tresoreria de 

9 milions d’euros. Una part d’aquest 
superàvit es distribueix en despesa ja 
feta enguany en serveis socials, i una 
altra part en l’adquisició d’un vehicle hí·
brid per a la brigada municipal. La resta 
passarà a romanent de tresoreria, una 
part del qual es destinarà a fer front a 
les despeses extraordinàries derivades 
de la pandèmia. 

Durant el ple també es va donar comp·
te del compliment amb la normativa pel 
que fa al període mig de pagament i a 
l’informe trimestral de morositat, a més 
de l’aprovació de modificacions de crè·
dit per a l’exercici 2020.

En el capítol de mocions, es van apro·
var les presentades pel grup municipal 
socialista amb motiu del 25N, Dia Inter·
nacional de l’eliminació de la violència 
vers les dones; també la moció de su·
port al teixit esportiu del municipi da·
vant l’aturada obligada de la seva acti·
vitat; la moció de seguretat als centres 
educatius, i finalment, la moció, presen·
tada conjuntament entre el PSC i Poble 
Actiu-CUP de suport al poble sahraui 
davant escalada militar al Sàhara Occi·
dental. f
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L’Ajuntament executarà l’any 2021 tres 
projectes que canviaran, en part, la fe·
somia del municipi al mateix temps que 
representarà una millora en la qualitat 
de vida de la ciutadania.

Un dels projectes que començarà a 
prendre forma l’any vinent és  el carril 
per a vianants i bicicletes entre Santa 
Margarida i els Monjos i Vilafranca, el 
darrer dels trams per unir els dos muni·
cipis passant també pel terme d’Olèrdo·
la i els polígons industrials de l’avinguda 
de Tarragona, el Clot de Moja, Estació 
de Mercaderies, Domenys I i Domenys 
II.

El tram a executar està delimitat per la 
rotonda sud de l’enllaç de l’AP·7 i la ro·
tonda d’entrada a Santa Margarida i els 
Monjos amb una longitud aproximada 
de 625 metres. 

La traça del primer tram, fins l’accés 
a Mas Pujó, s’adapta a un camí de ser·
vei existent que es troba asfaltat. En 
aquest tram conviuran els vehicles usu·
aris del camí amb el carril. Una vegada 
travessat aquest accés, el carril bici ja es 
posa totalment al costat de la carretera, 
ocupant part del marge i de l’andana de 
la vinya, fins arribar al torrent de Mas 
Pujó, on hi haurà un talús fins l’esculle·
ra, que farà de pas sobre el torrent. A 
continuació segueix per l’antara de la 
vinya, paral·lelament i a la vora de la 
carretera, per arribar a un camí agríco·
la, que el creua fent una petita “s”, per 
deixar prou espai per al creuament de 
vehicles a la pròpia intersecció.

A partir d’aquest punt la carretera se·
gueix tram molt planer mentre les vi·
nyes es van enfonsant cap a la riera, fet 
que obliga cada vegada més a fer un ta·
lús més llarg. Per tal de reduir ocupació 
de vinya, es proposa fer una escullera de 
sosteniment que arriba fins el pont de la 
riera. El pas de la riera es resol mitjan·
çant un voladís lleuger, ancorat al pont 
existent, de menor amplada que el carril 
on en aquest espai conviuran les bicicle·

tes i els vianants. A la sortida del voladís 
es fa una transició cap a nou carril, amb 
un petit tram d’escullera, per finalitzar 
arribant a l’entrada del pàrquing de la 
rotonda d’Els Monjos.

En el projecte s'ha estudiat el nivell 
d’il·luminació per tal que no hi hagi 
punts mal il·luminats ni punts on la visi·
bilitat de l'espai no sigui global. Seguint 

El tram del municipi que es convertirà en eix cívic té una longitud de 625 metres.

Tres grans projectes al municipi 
per a l’any vinent

f El projecte de l'eix cívic 
contempla evitar punts mal 
il·luminats i que tinguin 
poca visibilitat

f El Parc de Llevant de la 
Ràpita vol ser un punt de 
trobada per a l'esbarjo i 
l'activitat física

aquests criteris, el projecte representa·
rà una millora mediambiental gràcies a 
l’ús de mitjans de transport sostenibles, 
al mateix temps que s’obtindrà un espai 
segur per a tots els usuaris.

Aquesta intervenció, que té un pressu·
post de 474.000€, representarà una mi·
llora important especialment per a les 
persones que es desplacen entre el mu·
nicipi i Vilafranca sense vehicle a motor. 
Amb l’adequació  del carril per al pas de 
vianants i bicicletes s’aconseguirà un 
traçat segur per als usuaris.

D’altra banda, s’iniciarà l’arranjament 
del parc de Llevant de la Ràpita, que 
s’adequarà per fer d’aquest espai un 
lloc de trobada, d’activitat física i d’es·
barjo. La intervenció es durà a terme 
en una superfície de gairebé 12.900m2 
i proposa un projecte que respecta l’ar·
brat ja existent mantenint·ne l’entorn 
natural. El parc el travessarà longitudi·
nalment un camí ondulant, que esdevin·
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El Parc de Llevant ocuparà 12.900 metres quadrats entre el Passeig Joan Vidal i la via del tren.

drà un passeig, amb dos punts pensats 
com a espais de repòs i també d’activi·
tat física, amb la instal·lació d’aparells 
per practicar exercici físic. En aquest 
sentit, s’hi ha dissenyat un recorregut 
permanent de cros que discorre pel 
parc. En un extrem del parc s’habilita·
rà una zona destinada a l’esbarjo caní, 
on els gossos hi podran estar deslligats. 
L’arranjament del parc té un pressupost 
de 154.000€.

Un tercer projecte previst per al 2021 
és la instal·lació fotovoltaica connecta·
da a xarxa per autoconsum de 25 kw so·
bre coberta de la llar d’infants municipal 
Xiroi. L’actuació està pressupostada en 
47.400€.

L’objectiu principal de la instal·lació 
projectada és la generació d’energia 
elèctrica provinent de fonts renova·
bles per poder abastir part del consum 
de l’emplaçament. Aquesta instal·lació 
també pretén reduir la factura elèctrica 

f La instal·lació 
fotovoltaica abastirà 
d'energia elèctrica la Llar 
d'infants dels Monjos 
amb fonts renovables 
i es convertirà en un 
equipament més autònom

i esdevenir un equipament més autò·
nom i competitiu a causa de la reducció 
de la dependència ener·
gètica.

La instal·lació s’ha 
dissenyat de manera 
que es pugui aprofi·
tar el màxim d’energia 
elèctrica generada de 
forma renovable abo·
cant els excedents a la 
xarxa. Es preveu que 
l’amortització de la inversió sense sub·
venció sigui d’11 anys, aproximadament.

En un altre sentit però també dins 
les inversions programades per a l’any 
vinent, també està previst l’inici im·
minent d’unes obres per solucionar els 
problemes del sistema de recollida i ca·
nalització de l’aigua de pluja al llarg del 
carrer de l’Estació, des de la seva tro·
bada amb l’antiga N-340 fins a l’estació 
de ferrocarril, dos projectes que estan 

en procés de licitació. D’una banda, la 
construcció d’un nou desguàs d’aigües 

pluvials que baixen per 
l’eix cívic i el creuen per 
sota del pas actual per 
anar a parar a la rasa 
de l’estació. El desguàs 
actual genera inundaci·
ons en no resultar su·
ficient i omple de fang 
el tram adjacent a l’eix 
cívic i a la calçada de 

l’antiga N·340, fet que representa un 
perill per als vianants i els vehicles. L’ac·
tuació està pressupostada en 48.500€.

D’altra banda, el tram del carrer de 
l’Estació des de l’aparcament a l’esta·
ció de ferrocarril requereix resoldre la 
falta de xarxa pública de sanejament 
d’aigües pluvials. Per aquest motiu, és 
necessària la construcció d’un nou tram 
de clavegueram en aquesta zona, amb 
una inversió de 41.600€. f
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Rebaixa de taxes 
per afavorir 
la reactivació 
econòmica 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va 
aprovar en sessió plenària una congelació de la ma·
joria dels impostos per al 2021 amb la intenció d’afa·
vorir la reactivació econòmica del municipi i ajudar a 
combatre els efectes negatius de la Covid·19 sobre la 
ciutadania.

Entre els impostos que es veuen beneficiats per 
aquesta mesura hi ha la reducció d’un 15% de la taxa 
de parades del mercat i el mateix percentatge per a 
les taxes de residus comercials i d’ocupació de la via 
pública per a taules i cadires, totes elles amb voluntat 
d’afavorir el teixit comercial i del sector de la restau·
ració. Per a l’equip de govern, aquestes mesures es 
veuen com una “ajuda al comerç, un dels motors eco·
nòmics del municipi” i que s’ha vist molt perjudicat 
per la situació sanitària.

La modificació de les ordenances fiscals per al 2021 
es va aprovar provisionalment amb els vots a favor 
del PSC, els vots en contra d’ERC i JuntsxCat i l’abs·
tenció de Poble Actiu-CUP.

D’altra banda, també es va provar amb els vots de 
l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició l’inici de 
la licitació del contracte del servei de neteja dels edifi·
cis i equipaments que depenen de l’Ajuntament. Tam·
bé es va prosperar per unanimitat una modificació 
del pressupost 2020 per reconduir línies de subvenció 
a entitats del municipi per a arranjaments i adquisi·
ció de material. Així mateix, entre d’altres punts, es 
va aprovar el padró a 1 de gener de 2020, que deixa 
una xifra de 7.676 habitants i les bases per a la so·
cialització i reutilització de llibres escolars i material 
didàctic per al curs vinent. En el capítol de mocions, 
la presentada pel PSC per a la protecció del sistema 
sanitari d’atenció primària es va aprovar amb els vots 
socialistes i de la CUP, JuntsxCat es va abstenir i ERC 
hi va votar en contra; la moció del grup socialista so·
bre la reclamació d’ajudes a la Generalitat per a la 
restauració i el comerç del municipi, va tenir els vots 
favorables de PSC i CUP i els vots en contra d’ERC i 
JuntsxCat. La proposta de resolució, modificada, de 
Poble Actiu-CUP per augmentar els serveis de la bibli·
oteca va tenir el suport de tots els grups.

El ple del mes d’octubre va tornar a ser telemàtic, 
atesa la situació sanitària actual. f
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Nova normativa 
de trànsit 
A partir del dia 2 de gener del 2021 en·
traran en vigor les noves normes legis·
latives de trànsit. 
Entre els punts més destacats hi ha la 
limitació a 30 km/hora en vies urbanes 
d’un únic carril per sentit i a 20km/h en 
les vies de plataforma única de calçada 
i vorera. També es penalitzarà amb 6 
punts del carnet la manipulació 
del mòbil mentre es condueix i 
amb 4 punts el no ús del cinturó 
de seguretat, el casc o els siste·
mes de protecció infantil.
Es prohibeix als patinets elèc·
trics circular per voreres i zones 
de vianants, ja que estan subjec·
tes a les mateixes normes de cir·
culació que la resta de vehicles 
i no poden circular per vies in·
terurbanes, travessies, autovies 
i autopistes.
L’objectiu de la reforma cap a un 
nou model de seguretat vial és aconse·
guir una reducció d’un 50% dels morts i 
ferits greus per accidents de trànsit du·
rant la pròxima dècada.

L’Ajuntament busca la 
remuntada econòmica amb 
un pla de reactivació

Els efectes de la pandèmia s’han dei·
xat sentir a Santa Margarida i els Mon·
jos amb unes dades socioeconòmiques 
que mostren un augment de la xifra 
d’aturats respecte l’any anterior.

La xifra ha anat oscil·lant des de princi·
pi d’any, però el pic màxim d’aturats es 
va registrar el maig, amb 515 persones, 
seguit del juny, amb 504. Des d’alesho·
res han continuat els alts i baixos fins 
a tancar l’octubre amb 469 persones 
aturades, sobretot del sector serveis i la 
construcció.

Aquestes dades no inclouen les perso·
nes afectades per ERTO, que en el cas 
del municipi són 68 expedients que re·
presenten 1.864 persones, la gran majo·
ria a la indústria.

La situació ha provocat un increment 
de demandes als Serveis Socials a tra·
vés del Banc d’Aliments o ajuts a per·
sones que mai abans no havien utilitzat 

aquest servei.
Davant d’aquesta situació, l’Ajunta·

ment treballa amb diferents línies d’ac·
tuació, algunes ja iniciades enguany i 
altres per al 2021.

L’any vinent es preveu un augment 
d’usuaris del Servei Local d’Ocupació, 
motiu pel qual es reforçarà aquest ser·
vei.

Atès que un dels grans problemes lo·
cals és l’atur de persones amb baix ni·
vell formatiu, una de les solucions po·
dria arribar amb un Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà o Superior a l’institut El Foix, 
actualment en fase d’elaboració del pro·
jecte que es presentarà al departament 
d’Ensenyament abans de final d’any.

Entre d’altres iniciatives, al llarg del 
2021 també es preveu la convocatòria 
de plans d’ocupació amb contractes de 
6 mesos per fer activitats que derivin en 
un bé municipal. f

El cos de Mossos d’Esquadra ha reconegut el cap de la Policia 
Local, Àngel Mañoso, amb la medalla de bronze amb el distintiu blau per haver 
realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acrediten un 
mèrit per als Mossos d'Esquadra. Els guardons es donen per reconèixer actuacions de mèrit a 
persones de diversos àmbits.

Formacions al 
Servei Local 
d’Ocupació
Durant el mes de desembre han comen·
çat tres formacions a càrrec del Servei 
Local d’Ocupació. D’una banda, es fa un 
curs presencial de conducció de carretó 
frontal i retràctil. També ha començat 
un curs de preparació per a l’ACTIC, la 
certificació acreditativa de la competèn·
cia digital, entesa com la combinació de 
coneixements, habilitats i actituds en 
l’àmbit de les tecnologies de la informa·
ció i la comunicació.
Finalment, també es du a terme el curs 
de manipuladors d’aliments per obtenir 
un carnet d’acreditació obligatòria en 
aquest sector segons la normativa vigent. 
Aquests dos darrers cursos tenen un ho·
rari lliure i tot i que són on·line, també 
s’ofereix la possibilitat d’assistir a l’SLO 
per fer el curs sota supervisió tècnica.
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Pla Local d’Habitatge, en marxa. El procés per redactar un nou Pla Local 
d’Habitatge ja està en marxa i actualment es du a terme la fase de diagnosi per conèixer la 
situació i les necessitats en aquest sentit. La redacció externa que es farà del pla tindrà una 
segona fase a través d’un procés de participació ciutadana que començarà el mes de febrer de 
l’any vinent.
El Pla Local d’Habitatge es treballarà en el marc de la Taula municipal d’habitatge, que inclou 
la participació de l’alcaldessa i la regidora d’Habitatge, tots els grups municipals, l’arquitecta 
municipal i les entitats del tercer sector.
El ple va aprovar el mes de juliol la redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge per tal de definir els 
objectius i les estratègies d’actuació per als pròxims sis anys en substitució del pla anterior que 
datava de l’any 2011.Banc d’aliments 

atén 149
famílies
El banc d’aliments de Santa Margarida i 
els Monjos ha atès enguany 149 famílies 
que reuneixen 417 persones. 
Segons dades de l’associació Som So·
lidaris, que des del 2011 gestiona el 
banc d’aliments en col·laboració amb 
l’àrea de Serveis Socials de l’Ajunta·
ment, aquest 2020 s’han repartit més 
de 67.000 quilos d’aliments i productes 
d’higiene i s’han fet 3.100 lliuraments.

Servei de
mediació
ciutadana

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
posa a disposició dels municipis el ser·
vei de mediació ciutadana per resoldre 
diferents tipus de conflictes ja siguin ve·
ïnals, familiars, escolars, entre entitats, 
de convivència en els espais públics o 
derivats d’incompliment d’ordenances 
i danys. 

Es tracta d’un servei gratuït i confiden·
cial, que s’ofereix a persones majors 
d’edat. A través d’un formulari es pot 
demanar informació o intervenció del 
servei de mediació comunitària.

D’altra banda, cal recordar que l’Ajun·
tament de Santa Margarida i els Monjos 
disposa d’un servei d’assessorament 
jurídic que actualment atén telefònica·
ment. Per obtenir cita, cal trucar a Ser·
veis Socials al 93 898 08 71 i es posaran 
en contacte tractar qualsevol qüestió.

Enguany s’han fet quatre campanyes de donació de sang al municipi, 
una en unitat mòbil i tres en espais municipals per complir amb la normativa a causa de 
la Covid. Tot plegat ha representat més de 180 donacions, que dona un percentatge molt 
bo tenint en compte que l’any passat, en vuit campanyes es van fer 250 donacions.
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Prova pilot 
per fomentar 
el reciclatge

La Mancomunitat Penedès·Garraf i 
l’Ajuntament impulsaran l’any vinent 
una prova pilot de recollida de residus 
consistent en la utilització de conte·
nidors intel·ligents amb un sistema 
d’identificació d’usuari.

Per extrapolar després el resultat de 
la prova a la resta de municipis de la 
Mancomunitat, aquesta es desenvo·
luparà en zones amb diversa tipologia 
urbanística, variada activitat econòmica 
i diferent densitat de població: Mas Ca·
tarro i rodalia (alta); sector del Passeig 
Fluvial·Avinguda de Cal Rubió (mitja), i 
Cal Rubió (baixa). 

Les previsions inicials són que a partir 
del mes de febrer s’instal·lin en aques·
tes zones uns contenidors nous per a 
les fraccions orgànica i rebuig que incor·
poren un dispositiu d’identificació amb 
tecnologia de ràdio·freqüència i un me·
canisme d’obertura i tancament. L’Ajun·
tament repartirà per a cada habitatge i 
establiment targetes magnètiques que 
permetran desbloquejar la tapa dels 
contenidors d’orgànica i rebuig. 

La prova pilot va acompanyada d’una 

campanya informativa i de sensibilit·
zació entre el veïnat i d’un procés de 
seguiment previ i posterior del funcio·
nament, amb una valoració final de re·
sultats.

Cal Rubió és una de les zones on es farà la prova pilot.

El canvi de model de recollida ha de 
permetre augmentar els nivells de reci·
clatge, sobretot de la fracció orgànica, 
a la vegada que es redueix progressiva·
ment la fracció rebuig. f

Dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el Molí del 
Foix va fer una activitat de sensibilització ambiental per reduir residus, especialment el plàstic 
d'un sol ús. L’activitat “STOP Plàstics! es va realitzar amb  l’alumnat de cicle superior de les 
escoles del municipi i es van distribuir embolcalls reutilitzables per a l’entrepà.

Prova
d’accés a
cicles formatius
L’alumnat que es va presentar a les pro·
ves d’accés als cicles de Grau Superior 
i Grau Mitjà al municipi va obtenir uns 
molt bons resultats el passat curs 2019·
2020.
En el cas de les persones que es van pre·
sentar a les proves de Grau Superior van 
aprovar un 100%, i en el cas del Grau Mit·
jà, va ser d’un 90%.
Cal destacar que aquests bons resultats 
es van obtenir en un context de pandè·
mia que dificultava l’accés a les classes.
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Plaga de bernat 
marbrejat al 
municipi

La plaga de bernat marró marbre·
jat que afecta diversos punts de Ca·
talunya des de l’any 2016 també ha 
arribat Santa Margarida i els Monjos 
i rodalia. Al municipi s’ha actuat en 
dues zones on l’insecte hi ha estat 
més present i s’hi ha fet un tracta·
ment amb un producte específic, a 
càrrec de l’empresa que du a terme 
els treballs de jardineria al municipi.

La plaga pot afectar sobretot ar·
bres i horts. Es tracta d’un insecte 
volador que a partir de setembre 
busca refugi en construccions, no 
és nociu ni per a les persones ni per 
als animals i que quan es veu ame·
naçat desprèn una olor molt desa·
gradable.

Per controlar la plaga es recomana 
capturar els insectes amb un aspira·
dor i submergir·los en un recipient 
amb aigua i sabó per ofegar·los. En 
cap cas s’han d’alliberar els insectes 
a l’exterior.

Com a mesura de prevenció també 
es recomana la instal·lació de mos·
quiteres a les finestres i altres me·
sures com ara tapar els forats amb 
malla. f

L’Associació de Defensa Forestal Pene·
dès·Garraf ha dut a terme un desbros·
sament al bosc de l’Albornar i la munta·
nya d’Espitlles, una de les dues accions 
pilot del Pla d’acció per a l’adaptació al 
canvi climàtic de l’Alt Penedès, una ac·
ció finançada pel projecte europeu Life 
Clinomics.

Les accions d’aquest pla tenen, entre 
d’altres, la missió d’implementar la silvi·
cultura al parc del Foix per prevenir els 
incendis, millorar l’estabilitat de la mas·
sa forestal, fomentar la biodiversitat del 
bosc i potenciar el sector ramader, actu·
alment en retrocés al Penedès.

Procés mecànic i ràpid 
El desbrossament abasta una super·

fície de 70 hectàrees i es fa mitjançant 
un sistema teledirigit únic a Catalunya. 
El procés es fa amb una màquina que 

Un operari en ple desbrossament del bosc.

té una amplada de capçal molt reduïda, 
de poc més d’1 metre, fet que li permet 
entrar al bosc, passant entre els arbres, 
i desbrossar de forma mecànica i ràpida 
zones que fins a l’actualitat només es 
podien fer manualment.

El pla l’impulsa el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès en coordinació amb la 
direcció i els tècnics del parc del Foix i 
amb el suport de l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, els propietaris 
de les finques i els pastors locals.

Life Clinomics és una iniciativa que bus·
ca la implicació de tots els actors d’un 
territori en l’adaptació al canvi climàtic. 
A banda de l’Alt Penedès, el projecte 
europeu es desenvolupa també a les re·
serves de la biosfera del Montseny i de 
les Terres de l’Ebre, en representació de 
tres tipus diferents d’activitats econò·
miques en un mateix territori. f

Treballs de desbrossament 
al parc del Foix per
implementar la silvopastura
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La deixalleria 
compleix 25 anys

L’any 1995 la Mancomunitat Pene·
dès·Garraf va obrir la deixalleria munici·
pal a Santa Margarida i els Monjos, un 
equipament pensat per acollir principal·
ment els residus municipals de gestió 
específica, i on també s’hi poden portar 
altres materials recuperables.

Amb els anys s’hi ha anat implemen·
tant nombroses millores a nivell d’es·
tructura i funcionament, com la cons·
trucció d’una nova tanca perimetral o a 
la posada en funcionament d’un servei 
de recollida de càpsules de cafè.

D’entre les millores cal destacar la po·
sada en circulació el 2013 d’una deixa·
lleria mòbil amb forma de remolc com·
partimentat que fa visites periòdiques a 
diferents punts del municipi, essent un 
bon reforç per a la deixalleria fixa i per a 
la resta de recollides selectives.

Bona qualitat de l’aire 
al municipi, segons els 
informes

La Direcció General de Qualitat Ambi·
ental i Canvi Climàtic de la Generalitat 
de Catalunya ha emès recentment l’in·
forme sobre la campanya de mesura·
ments de la qualitat de l’aire realitzada a 
Santa Margarida i els Monjos entre el 22 
de juliol i el 29 d’octubre del 2019, en el 
qual es constata que els nivells de tots 
els contaminants mesurats es troben 
per sota dels valors que fixen els límits 
legislatius i que no s’ha detectat cap va·
lor anòmal que representi cap perill per 
a l’entorn i les persones.

La unitat mòbil, instal·lada entre el 
carrer Vinyes i el carrer de la Plata, va 
avaluar els nivells de contaminants at·
mosfèrics de diòxid de sofre, sulfur d’hi·
drogen, diòxid de nitrogen, monòxid de 
carboni, ozó, benzè i partícules en sus·
pensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10).

Cinquena campanya
Aquesta és ja la cinquena campanya 

de mesuraments que es fa amb la col·
laboració del departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat, que se 
suma a les que s’han realitzat en anys 
anteriors en altres punts del municipi 
com ara el Camí de les Fàbriques, l’any 
2016; a la confluència dels carrers Vinyes 
i la Plata, l’any 2014; a l’avinguda de Cal 
Rubió, l’any 2010, i a Tres Pins, a la Ràpi·
ta, l’any 2007.

Els resultats dels diferents informes, 
com també en les  campanyes de me·
suraments realitzades en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, sempre 
han estat similars.

Per a qui ho vulgui consultar, els infor·
mes són consultables a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos. f

Contenidors per a 
càpsules de cafè
Des del juliol, la deixalleria municipal 
disposa de contenidors específics per 
a la recollida de càpsules de cafè, amb 
l’objectiu de reciclar íntegrament els 
materials que la composen, sigui plàstic 
o alumini, i tractar els residus orgànics 
del seu interior. A partir d’ara no s’han 
de llençar al rebuig, sinó portar·les a les 
deixalleries fixes o mòbils. 
Aquest nou sistema de re·
collida selectiva és fruit de 
l’acord de col·laboració amb 
l’empresa Nestlé, que s’ocu·
parà del trasllat de les capsu·
les fins les diferents plantes 
de reciclatge on seran trac·
tades per separar i triturar 
els materials que composen 
l’embolcall, i destinar el seu 
contingut, ja sigui marro de 
cafè o infusió, a l’obtenció 
de compost. 
El servei estarà disponible a la deixa·
lleria municipal, que obre de dilluns a 
divendres, de 9 a14h i de 16 a 18h, i dis·
sabtes, de 9 a 14h i de 16 a 20h.



Nosaltres

14
F desembre 20

Perspectiva de gènere per al 
Camí Ramader de Marina 
El Camí Ramader de 

Marina ha fet un pas 
més en el seu desenvo·
lupament i ara li afegeix 
la perspectiva de gènere 
al projecte. L’objectiu és 
donar visibilitat al paper 
de la dona en el món 
rural en general i a la 
ramaderia en particular. 
Les dones, sovint han 
quedat al marge del re·
lat, tot i que la seva feina 
és imprescindible per tal 
que l’activitat ramadera 
tiri endavant.

Amb aquesta perspec·
tiva, la intenció és desen·
volupar un seguit d’acti·
vitats que posin en valor 
aquest paper que juguen 
les dones.

Una de les primeres accions que s’han 
dut a terme en aquest sentit ha estat 
l’exposició "Dones invisibles? Dones i 
món rural a començaments del segle 
XX", que fins el 21 de desembre es pot 

Una de les imatges que es publiquen al llibre i forma part de l'exposició

del llibre, Josep Colomé, 
també hi va haver un col·
loqui amb les ramaderes 
locals Montse Navarro s 
Sònia Solé, i la pagesa, 
Teresa Vendrell.

Imatges i
documents

Pel que fa a l'exposi·
ció, s’ofereix una visió 
del paper de la dona del 
món rural des de final 
del segle XIX fins al pri·
mer terç del segle XX a 
través d'imatges i docu·
ments.

La mostra compta amb 
imatges provinents dels 
fons dipositats a l'Arxiu 
Comarcal de l'Alt Pene·
dès, l'Arxiu Comarcal 

del Ripollès, el Museu Molí Paperer de 
Capellades i de la col·lecció de Xavier 
Argemí.

L'exposició es pot veure de dilluns a 
divendres de 10h a 13h i de 17h a 21h. f

visitar a la Casa de Cultura Mas Catarro. 
El 26 de novembre es va fer l’acte vir·
tual de presentació de la mostra i del 
llibre, obra de diversos autors. Durant 
l'emissió, que va conduir un dels autors 

La regidora d’Igualtat, Esther Marmaneu, va participar en una jornada 
professional organitzada pel departament de Cultura de la Generalitat que va convidar 
l’Ajuntament com a exemple de bones pràctiques amb el Carnaval lliure de músiques sexistes, 
al costat d’altres iniciatives que trenquen estereotips sexistes en la cultura popular.

El Camí Ramader 
de Marina, creix

L’assemblea de l’associació Camí Ra·
mader de Marina va donar compte de 
les activitats que s'han dut a terme du·
rant el darrer any: participació en jor·
nades i fires, les trobades amb el teixit 
empresarial i la senyalització física de la 
ruta. Tot i que no es van fer les proves 
pilot, la valoració és bona atès que en·
tre totes dues caminades hi havia més 
de 100 inscrits.

També destaca la incorporació de qua·
tre nou municipis: Castellví de la Marca, 
Olèrdola, Angostrina, Vilanova de les Es·
cales i Mediona, que eleven fins a 27 els 
associats.
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La pandèmia no va im·
pedir commemorar el 
Dia Internacional contra 
la violència vers dels Do·
nes, el 25N, que a Santa 
Margarida i els Monjos 
es va recordar amb di·
verses accions. 

Un dels actes per a un 
any especial com aquest 
va ser el repartiment 
per les bústies del muni·
cipi d’un pin, un targetó 
i una mascareta amb re·
ferències al 25N; també 
es van penjar pancartes 
als balcons d’entitats i 
espais municipals; es va 
il·luminar amb color lila 
la claraboia de la biblio·
teca i es va fer lectura, 
prèviament enregistra·
da, del manifest 2020, del que es va fer 
difusió a través de les xarxes socials.

Una altra de les accions es va fer a l’es·
cola Arrels, amb una hora del conte per 
a l’alumnat de 2n i 3r de primària, amb 

L'Ajuntament va repartir una mascareta i un pin a les llars del municipi

zar les morts i fins a dia 
d’avui el balanç és de 
1.075 dones assassina·
des.

Renovació del Pla 
d’equitat

D’altra banda, l’Ajunta·
ment de Santa Margari·
da i els Monjos ja treba·
lla per poder disposar, 
a partir de l’any que ve, 
d’un nou Pla d’equitat 
de gènere per a la ciuta·
dania. Actualment s’es·
tà avaluant l’actual pla, 
que data de l’any 2012, 
amb l’objectiu de co·
mençar una nova i actu·
alitzada redacció per tal 
d’aprovar, l’any 2021, el 
nou document. Tot i que 

al municipi ja fa temps  es duen a terme 
diverses accions en l’àmbit de la igual·
tat, el Pla vigent va servir per reforçar, 
ampliar i consolidar aquest treball local 
per la igualtat. f

la representació del conte “Ningú més 
que l’altre”.

Aquest 2020 ja són 40 les dones assas·
sinades i 3 menors. Des de l’any 2003, 
quan es van començar a comptabilit·

L'Arxiu Municipal ha rebut el Llibre·re·
gistre de naixements o “Libro de bautis·
mos” de 1863-1869 un cop finalitzat el 
tractament al que ha estat sotmès pel 
taller de restauració de Berta Blasi.

Els microorganismes havien provocat 
pèrdues de suport a les tapes i a les pri·
meres pàgines. Per això, s’ha netejat i 
desinfectat i s’han reintegrat les pèrdu·
es de suport amb una o diverses capes 
de paper japonès fins aconseguir un 
aspecte similar a l’original. Finalment, 

també s’ha reproduït el cosit original i 
s’han encolat les tapes.

L’acció s’emmarca en el Programa de 
Restauració promogut des del Progra·
ma de Manteniment de la Xarxa d’Ar·
xius Municipals de la Diputació de Bar·
celona.

L’objectiu del Programa de Restaura·
ció és preservar la documentació mu·
nicipal per facilitar  l’accés i garantir la 
consulta interna i la recerca històrica 
d’usuaris externs.

Restaurat un llibre de 1863 
de l’arxiu municipal

Commemoració virtual i simbòlica 
del 25N en un any especial
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L’associació 
Comerç del Foix ja 
ha repartit més de 200 
targetes de fidelització 
entre la clientela. La 
iniciativa, que va quedar 
frenada el passat mes 
de març a causa de la 
pandèmia, és un primer 
pas de l’entitat en la 
seva voluntat d’avançar 
en el seu procés de 
digitalització, que 
es reforça amb una 
aplicació per al mòbil.

La campanya de Nadal de l’Associació Comerç del Foix  se 
centra enguany gairebé exclusivament en la megapanera. Amb tot, també s’han introduït 
canvis, especialment relacionats amb els premis que aporten els establiments associats. En 
aquesta ocasió se sortejaran una vuitantena de premis entre les 40.000 butlletes que enguany 
es repartiran entre la clientela.

Un dels elements de 
la taula de reactivació 
del comerç és la 
formació que s’ha dut a 
terme als comerciants els 
darrers mesos. S’han fet tres 
sessions formatives, dues 
relacionades amb el treball 
en equip, la comunicació 
i la gestió dels canvis, i 
una altra de competències 
digitals per tal de donar 
més visibilitat al negoci.

Campanya
Compra a prop 
2020

L’estudi que s’ha fet del Compra a 
prop en l’edició 2020 revela que la cam·
panya genera un impacte econòmic de 
667.000€ en el conjunt dels tres muni·
cipis implicats amb un retorn de 127,3€ 
per euro invertit. Una enquesta realitza·

da durant quinze dies a 
peu de carrer a 151 perso·
nes deixa com a conclusi·
ons que la iniciativa, ja en 
la 6a edició, és coneguda 
per un 64% dels partici·
pants i és a Santa Mar·
garida i els Monjos on 
el coneixement és més 
ampli. El perfil és el d’una 
dona d’entre 45 i 54 anys. 
La despesa mitjana és de 
51,7€ per persona.

Sobre la procedència, un 64% són dels 
tres municipis impulsors. Sobre el siste·
ma de participació, la gran majoria opta 
per la presencial amb butlletes de paper 
i un 5% per l’online.

La Margaridoia 
estrena web

La societat La Margaridoia va estrenar 
el mes de setembre passat una nova pà·
gina web (www.lamargaridoia.cat).

La web compta amb diversos apartats 
entre els que s’inclouen la història de 
l’entitat, els estatuts, el règim intern, 
a més d’informació de les seccions de 
ball, teatre i coral. La pàgina també 
avança els actes d’agenda i publica no·
tícies sobre l’entitat.

D’altra banda, a principi de desembre 
la societat va celebrar el seu 118è aniver·
sari amb actes, enguany reduïts i con·
dicionats per la pandèmia. Es van fer 
visites al refugi antiaeri, un concert amb 
el grup Xarop de nit i es va representar 
l’obra de teatre La Pepa maca a càrrec 
de l’Elenc Artístic Arbocenc. Tot plegat 
amb les mesures sanitàries pertinents i 
limitació d’aforament.
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Homenatge per les 
noces d’or

L’acte central de la setmana de la Gent 
Gran és el dinar i l’homenatge a les pa·
relles que celebren les noces d’or. Des·
prés que el confinament va obligar a 
suspendre la cita, l’Ajuntament no va 
oblidar l’homenatge i l’alcaldessa, Imma 
Ferret, i la regidora de la Gent Gran, Filo 
Martínez, van fer la recepció de les pa·
relles.

Les parelles són les formades per Mer·
cè Ortega i Gabriel Juanós (1); Maria Te·
resa Bel i Vicenç Enríquez (2); Pilar La·

brador i Antonio Pérez (3); Esther Llosa 
i Enric Ortigas (4); Valentina Ballesteros 
i Julián Pardo (5); Concepció Inglada i 
Antoni Berne (6); Asunción Pinadero i 
Vicente Manzano (7); Dolores Muñoz i 
Josep M. Pérez (8); Carme Llurba i Ra·
mon Abelaira (9); Maria Álvarez i Lino 
Zapata (10); Carmen Montes i Julio Ra·
mírez (11); Josefa Sánchez i Antonio Gar·
cía (12); Josefa Mellado i Higinio Roldán 
(13), i Catalina Muñoz i Francisco Carva·
jal (14).

1

2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14
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Els centres educatius materialitzen 
les millores als seus patis

El projecte de millores als patis del cen·
tres educatius, que l’any passat va gua·
nyar la convocatòria dels pressupostos 
participatius, és una realitat i cada cen·
tre de primària i secundària del municipi 
ja gaudeix de les millores dels seus es·
pais d’esbarjo.

A l’institut El Foix s’ha creat una zona 
comuna amb taules de pícnic pels àpats 
i per la socialització de l’alumnat. A 
l’escola Sant Domènec  i l’escola Arrels 
s’han instal·lat noves estructures per 
motivar el joc imaginatiu i fer comunitat 
entre l’alumnat. Finalment a l’escola Dr. 
Samaranch s’ha cobert una part del pati 
amb tendals, per proporcionar ombra.

Les Ampa van fer una proposta con·
junta als pressupostos participatius 
de l’any passat i és la que va obtenir 
més vots, motiu pel qual van rebre els 
40.000 € amb què estava dotada la con·
vocatòria. f



Nosaltres

19
desembre 20 f

Com tantes festes i 
activitats, enguany els 
actes de Nadal i Reis a 
Santa Margarida i els 
Monjos també es veu·
ran alterats a causa de 
la pandèmia. L’Ajun·
tament, però, no ha 
volgut que els veïns i 
veïnes del municipi, es·
pecialment els infants, 
es quedin sense algu·
nes de les celebracions 
que cada any estan 
subratllades als calen·
daris i que a Santa Mar·
garida i els Monjos ja 
són tradició.

Les festes de Nadal i 
Reis 2020·2021 arriben 
carregades de nove·
tats i algunes modifi·
cacions per adaptar la programació a la 
situació sanitària. Una de les novetats 
més destacades és l’estrena d’una web 
específica de Nadal i Reis, que recull 
tota la informació relacionada amb la 
celebració de les festes a Santa Marga·
rida i els Monjos.

El Tió, al Molí del Foix
No hi faltarà el tió, que es podrà veure 

durant totes les festes al Molí del Foix 
des del carrer Farigola. Els dies 16, 17 i 
18 de desembre, es presentarà  la Sutja,  
“la del carbó”, que serà l’encarregada 
de fer cagar el tió en aquest mateix es·
cenari, però els infants caldrà que s’ins·
criguin per triar dia i hora per rebre el 
seu regal (de 16.45h a 18h o de 18.15h a 
19h). La inscripció s’haurà de fer per nu·
clis familiars. Cada infant haurà d’anar 
acompanyat d’un adult i cal recordar 
que la mascareta és obligatòria a partir 
dels 6 anys.

Els dies 22, als jardins de la Casa de Cul·
tura Mas Catarro  dels Monjos, i 23 de 
desembre a la plaça Ramon Cabré de 

la Ràpita, el patge reial re·
collirà les cartes de tots els 
nens i nenes. I el dia 5 de ge·
ner, com cada any, els Reis 
d’Orient arribaran a Santa 
Margarida i els Monjos i 
faran la seva cavalcada pel 
municipi. En aquesta oca·
sió, el recorregut s’ha am·
pliat i la comitiva passarà 
per més carrers que de cos·
tum per evitar les aglome·
racions. Es recomana que 
tothom qui pugui segueixi 
el pas de les carrosses des 
de les seves finestres i bal·
cons o des del punt de pas 
més proper al domicili.

El recorregut comença·
rà a Cal Rubió a les 6 de la 
tarda i passarà pels carrers:  
Avinguda Cal Rubió, Ma·

ria Aurèlia Capmany, Núria, Avinguda 
Catalunya, Avinguda Cal Salines, carrer 
Lleida, carrer Barcelona, carrer Girona, 
carrer Santa Margarida, carrer Tarrago·
na, Avinguda Mas Catarro, rambla Pe·
nyafel, carrer Santa Margarida, ronda 
Salvador Espriu, carrer del Rubí, carrer 
Anselm Clavé, Avinguda Catalunya i fi·
nalitzarà una altra vegada a l’Avinguda 
Cal Rubió.

Cal recordar que enguany l’acte de re·
buda als Reis serà virtual, emès a través 
de les xarxes socials i que tampoc no es 
llençaran caramels des de les carrosses 
reials.

A la Ràpita també hi haurà cavalcada 
dels Reis però confinada, de manera 
que es podrà veure el seu pas i es po·
drà donar la carta sense moure’s de 
casa. L’organització fa una crida a tots 
els infants a guarnir i il·luminar finestres 
i balcons.

El primer acte va ser l’encesa de les 
llums de Nadal, el 3 de desembre, i prè·
viament s’havia fet el sorteig de l’infant 
que les va encendre. f

Un mapping 
per donar 
llum i color

Una de les novetats d’enguany de 
la programació de Nadal i Reis és el 
mapping que l’artista Sílvia Isach ha 
realitzat expressament per a les festes 
nadalenques a Santa 
Margarida i els 
Monjos. El mapping, 
un espectacle de llum, 
música i color, es 
projectarà a la façana 
de l’ajuntament, 
als Monjos, i 
sobre la façana 
de les escoles velles de la Ràpita.

Als Monjos es podrà veure els dies 3, 
9, 17, 23 i 31 de desembre i el 4 de gener. 
A la Ràpita es projectarà els dies 10, 16, 
22 i 30 de desembre i 3 de gener. Els 
horaris per als dos emplaçaments són 
a les 18h, 18.30h, 19h, 19.30h i 20h.

Festes de Nadal i Reis diferents 
i amb moltes novetats

Enguany no ha faltat l'acte de l'encesa tot i que ben diferent d'altres anys
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L’alcaldessa, Imma 
Ferret, i la regidora 
d'Ensenyament, 
Neus Hernández,  van 
visitar els alumnes del Programa 
de Formació i Inserció (PFI), 
que impulsa l'Ajuntament.
La 8a edició d'aquest programa 
s'ha hagut d'adaptar enguany 
a les limitacions d'aforament 
a causa de la Covid-19 i 
compta aquest curs amb 
vuit alumnes inscrits.

32a edició dels 
premis literaris

La 32a edició del premis literaris Joan 
Mañé i Guillaumes, que convoca el Grup 
d’estudis Rapitencs també es va veure 
afectada per la Covid_19 i el lliurament 
de premis no es va poder durant la Fes·
ta del Most ni presencialment.

La convocatòria telemàtica, presidida 
per l’alcaldessa, Imma Ferret, i la regido·
ra de Cultura, Esther Marmaneu, va ser 
un acte que va reunir els guanyadors de 
les diferents categories. En total, de de 
P3 fins a la categoria d’adults es van pre·
sentar 734 treballs. Tots els treballs es 
publicaran a la revista Antistiana.

Els guanyadors fins als 18 anys van 
rebre un llibre i els adults un premi en 
metàl·lic de 125€ els primers i 65€ els se·
gons.

Arrenca la
Mostra
Artística 2021
Fins el dia 17 de desembre es poden 
presentar les obres per participar a la 
37a Mostra Artística Sant Raimon de 
Penyafort en les diferents categori·
es: dibuix, pintura, escultura, ceràmi·
ca, fotografia i il·lustració digital. En 
el cas del certamen infantil el termini 
de lliurament és el mateix i s’establei·
xen tres categories de la modalitat 
dibuix. Excepcionalment, enguany 
cal demanar cita prèvia per fer el lliu·
rament.
La mostra 
s ’ o b r i r à 
al públic 
a la Casa 
de Cultura 
Mas Ca·
tarro el 15 
de gener i 
es podrà veure fins el dia 5 de febrer.
El veredicte del jurat i l’acte de lliura·
ment de premis es farà el dia 29 de 
gener. Les bases es poden consultar 
a la web de l’Ajuntament.

Si els infants no 
poden anar a la 
biblioteca per 
l’Hora del Conte, 
la biblioteca porta el conte 
a l’escola. En aquesta ocasió 
va ser Cos de Lletra que va 
representar “Contes per 
jugar” a l’escola Doctor 
Samaranch, amb diversos 
contes de Gianni Rodari 
per commemorar el 
centenari del naixement 
de l’escriptor.
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“No perdem les 
tradicions, cap nen 
sense castanyera” 
va ser el lema de l’empresa 
Ondunova, que amb motiu de 
la festa de la castanyada va 
fer arribar a les llars d’infants i 
escoles del municipi la silueta 
d’una castanyera de cartró. 
En total van ser més de 30 
les escoles de la comarca que 
van rebre la castanyera.

El Tangram
actualitza la seva 
web
El servei de Joventut de l’Ajuntament ha reno·
vat la web del Tangram per tal de donar·li una 
imatge més actual i fer·la més pràctica a l’hora 
de la seva consulta en diferents suports. 
A la nova web s’hi pot trobar tota la informa·
ció referent al servei: què és el Tangram, el seu 
equip humà, els serveis que ofereix, les enti·
tats juvenils i els recursos tant per a joves, com 
professionals i famílies, entre d’altres. 
Un dels elements més destacats de la nova 
web és la consulta virtual tangram jove, un 
espai on es podran fer arribar qüestions rela·
cionades amb temes d’interès per a la joven·
tut, com ara orientació acadèmica, prevenció, 
consum, sexualitat, amor i relacions, entre 
d’altres.
La nova imatge de la web es pot trobar a tan·
gramjove.com.

Guia sobre
el món
adolescent
El servei de Joventut ha editat una guia 
didàctica adreçada a mares, pares i fa·
mílies amb persones adolescents i que 
sota el nom de càpsules educatives Zi·
ga·Zaga tracten temes com l’educació 
afectiva i sexual, educació digital salu·
dable a l’entorn familiar, educar amb 
amor i límits, i com potenciar l’autoesti·
ma dels fills i filles.
Les càpsules educatives Ziga 
Zaga, formades per vídeos i 
guies, es poden trobar a la web 
tangramjove.com, a l’apartat 
de recursos per a famílies. 
El servei de Joventut, en col·
laboració de l’institut El Foix, 
també repartirà cada any una 
guia impresa amb el contingut 
a les famílies de l’alumnat de 1r d’ESO. 
La realització de les càpsules educati·
ves, formades per quatre vídeos i les 
seves respectives guies, s’ha fet amb la 
col·laboració del Centre Quantum Psico·
logia, que compta amb especialistes de 
diferents àmbits.

El Tàngram va 
participar com 
a exemple de 
bones pràctiques   
a la 38a Jornada de 
Polítiques locals de Joventut 
de la Diputació de Barcelona 
juntament amb tècnics 
d’altres ajuntaments. Durant 
la jornada es va debatre 
sobre el paper dels serveis 
de joventut en l’atenció 
a les persones joves en el 
context de la pandèmia.
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Tasques de
manteniment a
les instal·lacions
esportives
La paralització de l’activitat esportiva ha deixat 
les instal·lacions municipals buides d’usuaris. 
Aquest parèntesi, però, ha servit per posar a 
punt els espais, on s’ha aprofitat per fer tasques 
de manteniment.
Al pavelló s’han pintat baranes i tanques; 
inventariat i neteja del material; instal·lació  
d’armaris per als clubs; neteja de vestidors, 
sales, grades, parquets i posada a punt la sala de 
reunions.
Al camp de futbol s’ha fet manteniment de la 
gespa, pintat baranes, portes i tanques; neteja 
del magatzem i revisió de l’equip de so.
A la pista de Trens Pins s’han canviat les xarxes de 
les porteries i s’han netejat la pista i els accessos.

Abebe Estela,
promesa 
d’atletisme
L’atleta de Santa Margarida i els Mon·
jos, Abebe Estela Sadurní, de 16 anys, 
està completant un 2020 força esperan·
çador, tot i que la pandèmia ha compli·
cat la pràctica esportiva en general. El 
jove ha participat al campionat d’Espa·
nya sub·18, on va aconseguir la 9a po·
sició als 200 metres llisos i una marca 
personal de 22 segons i 73 centèsimes. 

També ha sigut plata al relleu 4x100 i 
100 metres llisos, i quart als 200 metres 
llisos del campionat de Catalunya sub·
18. En pista coberta ha sigut plata als 60 
m llisos i als 200 m llisos. També havia 
assolit la mínima per al campionat d’Es·
panya però finalment no hi va poder 
participar per una lesió.

A causa de 
l’entrada en vigor 
de les mesures 
per contenir la 
pandèmia, les 
activitats organitzades 
pel servei d’Esports de 
l’Ajuntament s’han aturat i 
només és el ioga el que ha 
continuat les seves sessions 
telemàticament. Les 
persones inscrites al curs 
poden seguir la classe des 
de casa de manera online.

El Vòlei Monjos  va aconseguir la temporada passada un ascens històric a la 
Primera Divisió Nacional. L’equip ha debutat a la categoria de la mà de l’entrenador 
Facundo Ávila, amb el repte de mantenir la categoria. Tot i que els partits de moment 
són a porta tancada, l’afició pot seguir els partits pel canal de twitch del club.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Comprem al comerç de proximitat
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Aprovades les ordenances fiscals per l’any 2021 i atesa la situació 
socioeconòmica on molts dels establiments comercials han ha·
gut de tancar temporalment i han vist reduïda la seva facturació, 
els i les socialistes creiem necessàries una sèrie de mesures en 
favor de la reactivació econòmica i l’ajuda en particular a aquest 
sector. 
A banda de la partida extraordinària d’ajudes al comerç i autò·
noms, ja aprovada en la primera onada de la Covid·19, ara s’abai·
xen algunes taxes municipals. Pel 2021 s’ha reduït un 15% la taxa 
de recollida de la brossa comercial, un 15% la taxa d’ocupació de 
via pública amb taules i cadires, i també la taxa del mercat. 

Algunes de les inversions previstes són: l’eix cívic per a vianants 
Monjos·Vilafranca (per l’antiga N·340); arranjament del Parc de 
Llevant a La Ràpita i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 
llar d’infants dels Monjos. També es preveuen augments en les 
partides d’ajudes a famílies, en  polítiques actives d’ocupació i 
neteges extraordinàries d’escoles i equipaments. L’impuls del 
comerç de proximitat i empresa, l’ajut als més vulnerables i la su·
peració de la pandèmia, és la prioritat socialista, amb el desig que 
el 2021 posi llum per assolir aquestes fites. Bones Festes! 
www.alteucostat.info www.facebook.com/socialistesmonjos
@socialistesmonjos @psc_smmonjos     

Propostes de reactivació econòmica i pressupost 2021
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La gestió dels recursos és el màxim exponent de la política de tot 
govern municipal. Servir a la ciutadania amb la màxima eficiència 
i claredat són, per nosaltres, els principals motors d’una bona po·
lítica social i d’esquerres.
A Santa Margarida i els Monjos patim un govern que es limita 
a mantenir un model de gestió  conservador. Com es va veure 
durant el debat sobre les ordenances fiscals, no contemplen in·
corporar la fiscalitat progressiva.
Un exemple de la seva política clientelista és el sistema d’adjudi·
cació del contracte de neteja dels edificis municipals.  Des d’Es·
querra vam demanar limitar el nombre de lots en els quals un 

licitador pogués participar així com limitar el nombre de lots dels 
quals se’n pot ser adjudicatari, amb l’objectiu de diversificar les 
empreses que hi puguin optar; el govern del PSC va optar per un 
model que incentiva l’acumulació d’adjudicacions sense limitaci·
ons.
El govern municipal no està aprofitant els recursos disponibles 
per a endegar polítiques efectives de suport al teixit empresarial 
ni al comerç de proximitat com, per exemple, suspendre el paga·
ment de la taxa de terrasses mentre duri la pandèmia.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Per una gestió social dels recursos municipals

El Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos del passat 
26 d’octubre de 2020  va  aprovar  amb els vots únicament del 
PSC :
1.· Abaixar NOMÉS un 15% la taxa d’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires.  Això es una rebaixa de 1.500€ anuals.
2.· Abaixar NOMÉS un 15% la taxa de recollida de brossa pels esta·
bliments comercials. Això es una rebaixa de 21.400€ anuals.
L’import total de REBAIXES en les taxes pels nostres comerci·
ants, bars i restaurants serà de 23.100€ per l’any 2021, tot i que 
l’Ajuntament té un romanent de lliure disposició de 8 MILIONS 
D’EUROS.
El grup municipal de JUNTS X CATALUNYA considerem una falta 

de VALENTIA de l’equip socialista d’aplicar només aquestes re·
baixes fiscals directes, doncs són del tot insuficients per ajudar el 
nostre comerç en aquesta crisi per la pandèmia de la COVID·_19.
No s’han aprovat ni moratòries, ni fraccionaments en el paga·
ment dels impostos municipals, de moment,  la qual cosa també 
hem demanat des del nostre grup.
Per això impulsem la campanya “COMPRA AL COMERÇ DEL MU·
NICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS”, per ajudar els 
veïns i veïnes,  propietaris de comerços, bars i restaurants del 
municipi, perquè  d’aquesta manera ajudem entre tots a aixecar 
la persiana. Junts ho farem possible.
Bones festes de Nadal i millor any 2021.




