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Tastets musicals
al Castell de Penyafort
Cada diumenge les portes del Castell de Penyafort s’obren per acollir els visitants interessats 
en la història que amaga aquest símbol històric del patrimoni de Santa margarida i els 
Monjos.
El mes d’abril passat, però, tots els que, amb cita prèvia, es van apropar al recinte van tenir 
l’agradable sorpresa de seguir les explicacions pels diferents punts d’interès del Castell 
amb la música de fons que hi van posar alumnes de totes les edats de l’Escola Municipal de 
Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès.
Escenaris com l’església, el celler, l’hort i el jardí van acollir formacions musicals de saxos, 
flautes travesseres i de bec, flabiols i tamborins i violins, que van interpretar peces d’autors 
com Vivaldi i Berlioz, entre d’altres.
Totes les sessions programades es van omplir i l’èxit de la iniciativa ha fet pensar en la 
repetició d’aquesta nova proposta cultural en una data encara per determinar i que ve a 
complementar les visites que setmanalment s’ofereixen al Castell des de la regidoria de 
Turisme.
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En marxa els Pressupostos 
Participatius 2021

Els Pressupostos Participatius 2021 han 
rebut un total de 18 propostes de part 
de la ciutadania. La convocatòria 2021 
s'obre a la ciutadania per tal que propo-
si i decideixi sobre la partida de 80.000€ 
del capítol d’inversions que s'ha reser-
vat, ja que enguany s’ha doblat la dota-
ció respecte la darrera convocatòria.

El calendari dels Pressupostos Parti-
cipatius 2021 va començar el 26 d'abril, 
data a partir de la qual es podien pre-
sentar propostes i es va allargar fins el 
13 de maig. El pas següent és la valora-
ció tècnica de totes les propostes pre-
sentades, que es farà fins el 23 de juny, 
de manera que les que quedin selecci-
onades es donaran a conèixer el 28 de 
juny.

El 5 de juliol s'obrirà el període de vota-
cions de les propostes, que finalitzarà el 
15 de juliol i cap a final d’aquest mateix 

mes es donaran a conèixer els resultats. 
La participació s’obre als veïns i veïnes i 
entitats de Santa Margarida i els Mon-
jos, que podran presentar les seves pro-
postes. El procés de votació es reserva 
per a la ciutadania empadronada al mu-
nicipi major de 16 anys.

Tercera edició
Aquesta és la tercera edició del procés 

participatiu.
L’any 2018, d’un total de setze propos-

tes, van resultar guanyadores la col·lo-
cació de desfibril·ladors DEA i OVACE 
a les escoles del municipi i les millores 
en l’accessibilitat a equipaments muni-
cipals.

L’any 2019, d’un total de vuit propos-
tes acceptades, es va donar com a gua-
nyadora la millora als patis dels centres 
educatius. f

L’Ajuntament ha repetit el segell Infoparticipa que premia la 
transparència a l’administració pública a través de l’avaluació de la informació que figura a les 
pàgines web dels organismes públics. En l’edició 2020 són 135 les administracions catalanes 
guardonades i l’Ajuntament ha aconseguit una puntuació del 90,38%, amb 47 dels 52 indicadors 
validats. 

Es presenta el 
PAM 2019-2023 

L’equip de govern ha publicat les línies 
estratègiques que defineixen l’actuació 
municipal d’aquest mandat recollides 
en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2019-2023. L’esclat de la pandèmia ara 
fa un any va fer endarrerir la seva pre-
sentació, però ara inclou propostes 
adaptades a la realitat tan canviant que 
ha generat la Covid_19.

El document recull les accions que 
s’han de dur a terme per aconseguir 
les línies d’actuació marcades per cada 
regidoria i que s’agrupen en tres àrees 
de gestió municipal: de les persones, de 
territori i de desenvolupament local.

Així mateix, el PAM s’articula en quatre 
objectius a partir dels quals es desplega-
rà tot el pla estratègic: el municipi de les 
persones, el municipi per viure i conviu-
re, el municipi obert i participatiu, i el 
municipi de futur.

Els objectius que es recullen en el Pla 
són fruit del contacte directe amb la ciu-
tadania a través de les sessions veïnals 
i trobades amb entitats socials, esporti-
ves i educatives locals.
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Un escape 
room, nou
producte
turístic per
al Ciarga

El municipi estrenarà un escape room, 
un nou producte turístic temporal que 
s’oferirà des del Ciarga a partir del mes 
de juny vinent. Sota el títol Escape 
Room Serral, aquesta proposta neix 
com un atractiu afegit a la visita que ja 
s’ofereix al Ciarga i l’activitat finalitzarà 
amb una visita a la part museïtzada del 
recinte.

La nova proposta plantejarà una situ-
ació relacionada amb la memòria histò-
rica i la guerra aèria, un fet que, segons 
la regidora de Turisme de l'Ajuntament, 
Esther Marmaneu, “permetrà apropar 
la història a través del joc a un tipus de 
públic que d’altra manera potser no s’hi 
interessaria”. 

Activitat de cap de setmana
L’activitat d’escapisme serà una nova 

proposta de cap de setmana a Santa 
Margarida i els Monjos, ja que estarà 
en funcionament tots els dissabtes i els 
diumenges a la tarda de juny a setem-
bre i per participar-hi s’haurà de fer re-

serva prèvia al 669 287 539 o a ciarga@
ciarga.cat. Així mateix, aquest escape 
room és una activitat recomanada per a 
majors de 9 anys.

L’escape room  Serral, ha estat elabo-

L’escape room es presenta amb aquesta imatge.

rat conjuntament per les empreses pe-
nedesenques Can Bruna i El Celler 1890, 
que fa anys que tenen en marxa altres 
projectes d’aquestes característiques a 
Vilafranca. f

Trobada
enoturística
al Castell de 
Penyafort

Santa Margarida i els Monjos va rebre la 
visita d'alcaldes i regidors de Turisme de 
municipis de la comarca en una trobada 
enoturística al Castell de Penyafort.

L’alcaldessa, Imma Ferret, i la regidora 
de Patrimoni i Turisme, Esther Marmaneu, 
van donar a conèixer els recursos turístics 
locals, la ferma aposta de l'Ajuntament 
pel turisme i l'evolució d'aquesta aposta 
des dels inicis fins a l'actualitat, en una jor-
nada que va finalitzar amb una visita guia-
da al Castell.
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Després d’un any sen-
se Remeiart, enguany 
es durà a terme del 4 al 
20 de juny a Santa Mar-
garida i els Monjos, amb 
un important conjunt de 
novetats pensades per 
adaptar la seguretat de 
tots els esdeveniments 
davant la Covid.

En aquest sentit es 
mantenen els principals 
actius del festival, com 
ara les Cuines i Tapes, la 
Fira i l’Herbes Campus, 
però s’ha optat per no 
celebrar actes nocturns 
com la Nit de Vermuts i 
Licors d’Herbes o altres 
activitats paral·leles.

Les Cuines i Tapes 
comptaran enguany 
amb 14 establiments del municipi que 
oferiran únicament tapes i amb la pos-
sibilitat d’emportar-se-les a casa. A més, 
enguany s’incorpora un espectacle 
d’animació de carrer amb una inspecto-
ra de tapes o un xef que interactuaran 

El Remeiart és cada any un punt important d’atracció de visitants.

exemple, no es podrà 
comptar amb el trenet 
de pujada al castell però 
s’oferiran propostes 
d’entreteniment al llarg 
del camí d’accés al re-
cinte i s’ampliarà la pro-
gramació de xerrades 
i tallers, que enguany 
comptaran amb reser-
va prèvia i amb un preu 
simbòlic d’inscripció per 
garantir l’assistència. 

L’Ajuntament de San-
ta Margarida i es Mon-
jos destinarà els diners 
d’aquestes inscripcions 
a projectes de millora 
mediambiental ja que 
aquest serà també un 
dels grans eixos del fes-
tival 2021, que apostarà 

per una major conscienciació del públic 
en aspectes de sostenibilitat i aplicarà 
propostes com la introducció d’envasos 
100% reciclables per a totes les tapes 
que s’adquireixin per emportar els visi-
tants. f

amb el públic que estigui a les terrasses 
dels establiments. 

Pel que fa a la Fira, aquesta es durà a 
terme, com sempre, al Castell de Pe-
nyafort però amb importants adapta-
cions al moment actual. Enguany, per 

El Centre d’Interpretació de l’Aviació 
Republicana i la Guerra Aèria, CIARGA, 
ha revalidat el certificat Biosphere, el 
distintiu del Compromís per a la Soste-
nibilitat Turística Destinació Barcelona 
i que l’acredita, junt amb 663 destinaci-
ons més de la demarcació, com un espai 
que vetlla per la sostenibilitat, la salut i 
el benestar.

L’objectiu és reconèixer les entitats 
que aposten per una gestió respectuo-
sa amb el canvi climàtic, el medi ambi-
ent, la cultura i el retorn social i econò-

mic dels  municipis  de les comarques de 
Barcelona.

El certificat Biosphere basa la seva me-
todologia en el treball al voltant dels 17 
objectius de desenvolupament soste-
nible de l’Agenda 2030 que impulsa les 
Nacions Unides i, en els darrers mesos, 
de manera excepcional i com a conse-
qüència de la Covid_19, ha incorporat 
mesures relacionades amb la seguretat 
sanitària establint protocols reconeguts 
pel segell Safe Travels del World Travel 
& Tourism Council.

El municipi es consolida com a 
destinació turística sostenible

Torna el Remeiart amb novetats 
per adaptar-se a la pandèmia 
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L'Ajuntament de 
Santa Margarida 
i els Monjos 
ha substituït la 
furgoneta que 
s'utilitza per als serveis 
municipals de manteniment. 
El nou vehicle és més 
respectuós amb el medi 
ambient perquè és híbrid, 
i així permetrà retirar el 
que havia donat servei 
els darrers 18 anys.

Millora del
drenatge d’aigües 
a Muscarola  
Durant el mes d’abril es van dur a terme 
els treballs per a la millora del drenatge 
d’aigües pluvials al barri de Muscarola. 
Amb aquesta intervenció s’ha buscat 
solució per a l’evacuació de les aigües 
pluvials, un problema que afectava es-
pecialment els habitatges del carrer 
Muscarola. Les obres han consistit en la 
col·locació d’un col·lector que portarà 
les aigües a l’embornal que hi ha al parc 
d’aquest nucli.

A la llar d'infants Xiroi dels Monjos ja s'han instal·lat les plaques 
fotovoltaiques sobre la coberta de l'edifici, que permetran abastir-la d'electricitat d’origen 
renovable. La instal·lació permetrà reduir la factura elèctrica i permetre que la llar sigui un 
equipament més autònom per la reducció de la seva dependència energètica.

Control de l’aire
a la Ràpita

La unitat mòbil de la qualitat de l'aire 
ja està instal·lada a l'avinguda del Pene-
dès de la Ràpita, davant de les Escoles 
Velles.

Es preveu que l'estudi finalitzi la tercera 
setmana de juny, quan es retirarà la uni-
tat mòbil que instal·la el servei de Medi 
Ambient de la Diputació. Aquestes ins-
tal·lacions són estacions automàtiques 
que mesuren en temps real els nivells 

de contaminants 
atmosfèrics i els 
paràmetres me-
teorològics de la 
zona.

Durant els dos 
mesos aproxima-
dament que la 
unitat estarà ins-
tal·lada a la Ràpi-
ta, els  captadors 
ubicats a les uni-

tats mòbils mesuren les concentracions 
dels contaminants que més impacte te-
nen a la salut de les persones: diòxid de 
nitrogen, partícules en suspensió i ozó. 

La brigada 
municipal 
continua amb el 
procés de repintat 
dels bancs instal·lats 
als espais públics del 
municipi. Els treballs de 
pintura continuaran les 
pròximes setmanes per 
completar el repintat dels 
bancs del municipi. A la 
imatge, els bancs que es 
van pintar el mes d’abril a 
la plaça del consultori.
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Obres en diferents punts del 
municipi per als pròxims mesos

Diverses obres arreu del municipi han 
entrat en procés de contractació. Una 
d’elles és l’habilitació de l’espai d’esbar-
jo caní a tocar de la pista de Costa Dau-
rada, que tindrà una superfície de prop 
de 800m2. En la mateixa situació es 
troba la millora del paviment i drenatge 
al camí d’Olèrdola, sota el pont d’Adif,. 
També s’han contractat les obres per 
condicionar espais exteriors per tal 
que el celler i els lavabos del Castell de 
Penyafort es puguin utilitzar correcta-
ment.

Les obres de millora de l’accessibilitat 
del carrer Santa Tecla de la Ràpita, on 
s’hi habilitarà una plataforma única, ja 
estan a punt de licitar-se. D’altra banda, 
en breu començaran les obres d’ade-
quació del parc de Llevant de la Ràpita. 
En paral·lel continuen les obres per ar-
ranjar les voreres malmeses per les ar-
rels dels arbres.  f
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Comencen els 
plans d’ocupació

El projecte de foment de l'ocupació que 
l'Ajuntament ha impulsat per reactivar 
el mercat de treball i l'economia local 
ha començat a caminar i 14 persones 
treballaran amb un contracte fins el 20 
d’octubre. 

S’han contractat diferents perfils 
ocupacionals: dos peons forestals i de 
jardineria; un administratiu adscrit al 
suport a la digitalització dels comerços 
del municipi; dos agents cívics; dos peons 
de brigada municipal; dos conserges/
recepcionistes; una persona formadora 
en costura i patronatge, i quatre auxiliars 
de costura. Totes rebran les eines per 
tal que en acabar el contracte encarin 
amb garanties la incorporació al mercat 
laboral.

Suport a 
les persones
emprenedores
L’Ajuntament ofereix un servei d’asses-
sorament, informació i acompanyament 
a totes les persones emprenedores que 
volen desenvolupar una idea de negoci. 
L’autoocupació és una bona eina per fer 
front a l’atur i per aquest motiu el servei 
d’Economia Social i Solidària dona su-
port en l’elaboració del pla d’empresa, 
els estudis de viabilitat, els ajuts i sub-
vencions existents i els tràmits a realit-
zar per a constituir i posar en marxa una 
empresa.
En aquest sentit, el servei treballa con-
juntament amb el Servei d’Iniciatives 
Econòmiques de la Mancomunitat Pe-
nedès-Garraf, que com a Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE) permet la trami-
tació telemàtica de la constitució d’em-
preses.
També es treballa conjuntament amb 
Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu de 
l’Alt Penedès i Garraf, per promoure la 
creació o transformació en cooperati-
ves entre les persones emprenedores 
que hi estiguin interessades, així com 
impulsar l’Economia Social i Solidària 
entre tot tipus d’empreses i negocis.

L’Associació 
d’Artesans i 
Brocanters i 
l’Ajuntament de 
Santa Margarida 
i els Monjos  van 
renovar el conveni de 
col·laboració. L’alcaldessa, 
Imma Ferret i el regidor de 
Mercats, Jose Luis Soriano, 
per part del consistori, i el 
president de l’associació, 
Jaime Peñafiel van formalitzar 
la signatura del conveni.

Han començat 
les sessions de 
formació digital 
adreçades al teixit 
empresarial del municipi 
que organitza l’Ajuntament. 
Cada quinze dies fins el 19 
de juliol es faran sessions 
en les que es donaran 
detalls sobre l'ús de xarxes 
socials i comerç online, 
entre d'altres, per aplicar-
ho als negocis i treure'n 
el màxim rendiment.
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Davallada de positius i 
augment de vacunacions
La millora de les dades epidemiològi-
ques en general i al municipi en particu-
lar han estat motiu de la relaxació de les 
mesures de contenció de la pandèmia 
més d’un any després que es declarés. 
La davallada de casos positius ha avan-
çat en paral·lel a la vacunació de la po-
blació, que en el cas de Santa Margarida 
i els Monjos ja arriba a les 2.518 perso-
nes. 
Pel que fa al nombre de casos, en un 
mes i mig Salut ha notificat 45 positius, 
molt per sota de les dades registrades 
mesos enrere. Des de l’inici de la comp-
tabilització, el 16 de març de 2020, ja 
s’han acumulat un total de 567 positius 
al municipi.
La vacunació també ha avançat a bon 
ritme a l’Àrea Bàsica de Salut Penedès 
Rural, que té Santa Margarida i els Mon-
jos com a centre de referència. El Molí 
del Foix s’ha convertit en punt de va-

El Molí del Foix és punt de vacunació de referència de l’Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural.

cunació per al veïnat local i de la resta 
de municipis que configuren l’ABS i el 
degoteig de persones, convocades per 
trams d’edat, ha sigut constant.
A causa del bon comportament de les 
xifres de Covid_19 a Catalunya i a la res-
ta de l’Estat, el Govern d’Espanya va 
decidir aixecar l’estat d’alarma el 9 de 
maig, de manera que es van relaxar les 
mesures de contenció. Entre els canvis 
més visibles hi ha els que afecten la res-
tauració, que ja pot tornar a oferir so-
pars fins les 11 de la nit, i l’eliminació del 
toc de queda.
Pel que fa a les actes instruïdes per la 
Policia Local durant tot el mes d’abril, 
les xifres parlen de 73 infraccions, entre 
les que n’hi ha per falta d’ús de masca-
reta; per no respectar la mobilitat ho-
rària o el confinament comarcal i  per 
consum compartit de begudes alcohòli-
ques, entre d’altres. f

El ple de març 
aprova reduir 
les taxes
Amb la unanimitat de tots els grups 
municipals, va tirar endavant provi-
sionalment en el ple la modificació 
de les ordenances fiscals per al 2021, 
unes mesures que ajudaran a pal·li-
ar els efectes que la crisi sanitària ha 
deixat en l’economia.
En aquest sentit, la taxa per ocupa-
ció de sòl públic amb taules i cadi-
res, quioscos i punts de venda de 
loteria no s’haurà de satisfer durant 
el 2021; la d'instal·lació de parades 
del mercat tindrà una reducció del 
50% fins el 30 de juny, mentre que se 
suprimeix per aquest any la taxa per 
als punts de venda del mercat d’ar-
tesans i brocanters i de les diferents 
fires que se celebren al municipi; els 
preus de la piscina municipal s’apli-
caran per franges horàries, i, final-
ment, s’estableix un règim singular 
per al Remeiart, que afecta el preu 
públic de les Tapes i cuines, que no 
s’haurà de pagar aquest any.
També es van aprovar per unanimi-
tat les bases per als ajuts a arranja-
ments de les llars, ajudes tècniques 
i suport a l’autonomia per a perso-
nes amb discapacitat o dependents, 
i les de subvenció per a la socialitza-
ció i reutilització de llibres escolars i 
material didàctic per al curs vinent. 
La modificació de crèdit al pressu-
post per fer front a despeses que no 
es poden demorar a través de crè-
dits extraordinaris o suplements de 
crèdit per valor de 45.301,27€, que 
serviran per renovar l’enllumenat 
públic, la inversió en riscos i segu-
retat a l’Antistiana, les subvencions 
a l’institut i a l’escola d’estiu, van 
prosperar amb els vots de l’equip de 
govern i l’abstenció de l’oposició.
El ple també va aprovar per unani-
mitat el conveni d’encàrrec de ges-
tió entre l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal per desenvolupar un pro-
jecte de digitalització i millora en el 
sector alimentari”.
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Santa Margarida i els Monjos, 
refrent de la memòria històrica

Amb motiu del 90è aniversari de la 
proclamació de la Segona República, 
l'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va preparar una programació 
commemorativa de l'efemèride amb 
dos actes que es van dur a terme al Cas-
tell de Penyafort.

El 14 d’abril es va fer un acte instituci-
onal que va començar amb la interven-
ció de l’alcaldessa, Imma Ferret, que va 
parlar sobre el significat de la proclama-
ció de la Segona República i va fer una 
introducció a la projecció del documen-
tal "Las Sinsombrero", de Tània 
Balló, Serrana Torres i Manuel 
Jiménez, un treball del 2014 que 
vol visibilitzar el paper de les 
creadores artístiques que van 
excel·lir en diferents disciplines 
en el marc de la Generació del 
27. 

La programació va continu-
ar amb un segon acte que es 
va fer també al Castell de Pe-
nyafort, el dia 17 d'abril quan es 
va projectar la pel·lícula "Josep", un film 
animat dirigit pel ninotaire Aurélien Fro-
ment «Aurel», que versa sobre la figura 
de Josep Bartolí, escriptor, dibuixant 
i sindicalista que va retratar la realitat 
dels exiliats republicans a França.

Visita institucional
D’altra banda, amb motiu de la com-

memoració del 76è aniversari de la Gran 
Guerra Pàtria, que recorda la victòria de 
l’exèrcit rus sobre l’Alemanya nazi el 9 
de maig de 1945, una delegació del con-
solat de la Federació Russa a Barcelona 
va visitar Santa Margarida i els Monjos.

El cònsol rus, Aleksandr Pankov, i re-
presentants de l’Associació d’Aviadors 
de la República (ADAR) van ser rebuts a 
l’Ajuntament per l’alcaldessa i regidores 
del consistori i també es va fer una visita 
al CIARGA on es va fer una ofrena floral 
al monument a l’aviació republicana. 

El cònsol va expressar el seu agraï-

ment als esforços del municipi per guar-
dar la memòria històrica i la voluntat 
que aquestes accions es traspassin a 
les generacions futures per no repetir 
els errors del passat. De la seva banda, 
l’alcaldessa, Imma Ferret, va destacar 

les diverses accions que es fan des del 
municipi en favor de la preservació de la 
memòria històrica i va agrair la presèn-
cia de la delegació russa a les portes del 
9 de maig, “un dia per celebrar la cultu-
ra de la pau”. f

A la imatge superior, l’acte de commemoració dels 90 anys de la 2a República. A la 
imatge inferior, la visita del consol rus al CIARGA.

f Commemoració del 90è 
aniversari de la proclamació 
de la Segona República 
amb dos actes al Castell de 
Penyafort

f El Cònsul de la Federació 
Russa visita el municipi i 
ret homenatge a l'Aviació 
Republicana al CIARGA
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L'alumnat del 
fil de 4rt de 
l'Institut el Foix  
de Santa Margarida i 
els Monjos van estar 
pintant durant el mes 
d’abril un mural en una 
de les parets de l'àrea 
de cal·listènia situada 
a la zona de la piscina 
municipal. L’activitat en 
la que ha participat el 
grup de joves ha servit 
per donar color a la zona.

Neteja de la
ribera del riu Foix
A final d’abril es va dur a terme una acció 
de neteja a la ribera del riu Foix en el marc 
del Let's Clean Up amb alumnat de 4t ESO 
de l'institut el Foix que estan fent el ser-
vei comunitari en conveni amb el Molí del 
Foix. Els participants han fet 10 hores de 
servei comunitari netejant l'entorn natu-
ral, completada amb una formació prèvia i 
valoració posterior a la neteja.
En aquesta ocasió es van recollir 109 qui-
los de residus: 16,5 quilos d'envasos, 2 
quilos de paper, 2 quilos de vidre i 88,5 
quilos d'altres (molta ferralla i objectes 
diversos).
Let’s clean Up és una acció que es realit-
za a tota Europa per conscienciar sobre 
l’abocament incontrolat de residus a la 
natura i la sensibilització amb la recollida 
de residus en espais naturals. 

Un casal lúdic 
esportiu per a 
l’estiu
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès en 
col·laboració amb l’Ajuntament organit-
za aquest estiu un casal lúdic esportiu 
dels 3 als 16 anys.
Del 24 de maig i al 18 de juny es podran 
formalitzar les inscripcions al casal 
d’estiu infantil, el casal d’estiu jove i la 
setmana jove. Les inscripcions es faran 
online. Pel que fa al casal d’estiu infan-
til, adreçat a infants entre P3 i 6è de 
primària es farà entre el 28 
de juny i el 30 de juliol de 
les 9 a les 13h a l’escola Ar-
rels dels Monjos i a l’escola 
Sant Domènec de la Ràpita.
El casal d’estiu jove serà 
entre el 5 i el 16 de juliol 
també de 9 a 13h, a la sala 
Alguer dels Monjos. Els par-
ticipants en aquest casal 
tenen la possibilitat de fer 
una sortida del 19 al 23 de juliol a Port 
del Comte.
Es farà una reunió informativa online l’1 
de juny a les 17h. Per a més informació 
cal trucar al 93 898 37 57.

Els alumnes de 
PFI d'enguany 
van participar 
en un taller de 
graffiti, la supervisió 
del qual va anar a càrrec 
de l'Escola Municipal d'Art 
Arsenal de Vilafranca. Els 
joves van pintar un grafiti 
en una paret situada 
entre el Tangram i el 
gimnàs municipal, com 
una activitat més de les 
que fan aquest curs.
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model de punt lila
L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

de la Diputació de Barcelona està treba-
llant en nous models de sensibilització 
entorn les violències masclistes i ha en-
gegat un projecte de diversificació de 
la ubicació i públic dels Punts Liles per 
crear una xarxa territorial de municipis 
lliures de violències sexuals als espais 
públics, més enllà dels espais d’oci, fes-
tes i espais més lúdics com s’ha vingut 
fent fins ara. 

Santa Margarida i els Monjos és un dels 
municipis escollits per formar part de la 
Xarxa de Territoris Lliures de Violències 
Masclistes i s’integrarà en la fase pilot 
d’aquest nou model de Punt Lila amb la 
instal·lació de dos punts liles acompa-
nyats d’una dinamització i una acció de 
sensibilització dirigida al comerç local. 
Un dels punts s’instal·larà el 21 de maig 

en el marc de la Gran Tarda Petita i l’al-
tre el 6 de juny al mercat setmanal. En 
paral·lel, s’iniciarà un treball per crear 
espais segurs en diferents dependèn-
cies municipals, que actuaran com a 
punts d’informació i sensibilització en-
vers a les violències masclistes.

Innovació social
L’objectiu d'aquesta iniciativa és im-

pulsar la innovació social en les políti-
ques públiques i donar resposta als rep-
tes complexos i a les necessitats socials 
que en el context de la COVID 19 han 
emergit o s’han intensificat.  Així es pre-
tén aconseguir fites, com la tolerància 
0 davant de qualsevol manifestació de 
violència masclista i l’accés de qualitat i 
equitatiu al servei d’atenció a les dones, 
entre d’altres. f

L’Ajuntament treballa per donar visibilitat a la diversitat sexual i del 17 de 
maig, dia contra la homofòbia, bifòbia i la transfòbia, al 28 de juny, dia de l’orgull LGTBI+, 
inicia una campanya amb conta contes a la biblioteca; espai dones dedicat al col·lectiu LGTBI; 
projecció del documental “Lesbofòbia” i es pintaran alguns bancs i ja s'han pintat les columnes 
de la plaça Pau Casals amb els colors del col·lectiu.

Primers passos 
per a l’eix cívic 
amb Vilafranca

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha iniciat el procés d’expropia-
cions per a la creació de l’eix cívic que 
ha de connectar el municipi amb els 
termes d’Olèrdola i Vilafranca del Pe-
nedès. El dictamen de declaració d’uti-
litat pública i aprovació de la necessitat 
d’ocupació dels terrenys, pas previ per 
començar les obres, que es preveuen si-
gui el darrer trimestre d’aquest any, es 
va aprovar amb els vots a favor del PSC i 
PA-CUP i l’abstenció d’ERC i JxC.

En el mateix ple, es va aprovar per 
unanimitat una modificació de crèdit 
per baixes de partides i crèdit extraor-
dinari, per valor de 9.600€ que inclourà 
diverses línies de subvenció destinades 
a l’escola Dr. Samaranch, l’AFA de l’es-
cola Arrels, a l’Institut El Foix, al CCRR 
de La Ràpita i a la parròquia de Santa 
Margarida per arranjament del rellotge 
del campanar. 

La corporació també va aprovar la 
modificació d’alguns preus públics que 
permetin la contractació d’una platafor-
ma de venda i reserves de tiquets on-
line per poder gestionar els aforaments 
d’activitats impulsades des del Molí del 
Foix, el CIARGA, el Castell de Penyafort 
o el Remeiart. De la mateixa manera 
també es regularan els preus públics 
pels espectacles, activitats i marxandat-
ge de la Festa Major, que gestionarà di-
rectament l’Ajuntament. La modificació 
va prosperar amb els vots de l’equip de 
govern i l’abstenció de l’oposició.

En l’àmbit de la gestió econòmica, es 
va donar compte de l’informe anual del 
control intern de l’Ajuntament corres-
ponent a l’exercici del 2019, de l’infor-
me de morositat, del període mig de 
pagament, que se situa actualment en 
13 dies, i de l’estat d’execució del pres-
supost al primer trimestre de 2021.

En el torn de les mocions Junts x Cat 
va presentar una proposta de suport 
a l’Amnistia, encapçalada també pels 
grups d’ERC i PA-CUP. La proposta no 
va prosperar, amb els sis vots favora-
bles dels ponents i els set en contra de 
l’equip de govern.
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Festa Major 
2021 amb 
protocol de 
seguretat

Enguany se celebrarà la Festa Major 
dels Monjos adaptada a les mesures i 
protocols del moment, que tindrà lloc 
als voltants de la diada de Santa Marga-
rida, el 20 de juliol.

Actualment, s'està treballant en un 
protocol de seguretat aplicable als assa-
jos i vàlid també per a les actuacions del 
folklore, incloent-hi els balls, tant infan-
tils com d’adults.

Aquesta Festa Major 2021 serà organit-
zada per un grup d'entitats locals que 
treballarà estretament amb l’Ajunta-
ment. La Comissió de Festes també s'ha 
adherit a la Comissió d'Entitats.

Diverses entitats
La Comissió d’Entitats està formada 

per l’Associació Drac dels Monjos, Ball 
de diables dels Monjos Spantus, Co-
missió de Festes dels Monjos, Associ-
ació Coordinadora de Balls Folklòrics 
dels Monjos, Ball d’En Serrallonga de 
l’Escarabina, Penya Barcelonista Santa 
Margarida i els Monjos, i S.C.E La Mar-
garidoia.

A causa de la pandèmia l’any passat 

ja es van haver d’adaptar els actes de 
la programació de la Festa Major a la 
normativa vigent en aquells moments, 
però tot i així es van dur a terme diver-
sos actes folklòrics i culturals, que van 

Els actes de la Festa Major de l'any passat es van fer complint totes
les mesures de seguretat.

seguir unes estrictes mesures de segu-
retat i higiene, com el control de la tem-
peratura, l’aplicació de gel hidroalcohò-
lic, la distància de seguretat i el control 
d’aforament amb cita prèvia. f

L’Espai Antistiana ofereix una mostra del resultat dels 
tallers que s’han fet aquest curs. Tot i les mesures restrictives d’aforament i la necessitat 
de fer les activitats online, els tallers han tingut una bona participació d’infants i joves. Tallers 
d’estampació de motxilles, llenços decoratius i maquetes 3D han estat algunes de les propostes.

Consulta
popular a
la Biblioteca
Municipal

El mur del parc de la biblioteca es de-
corarà amb rostres de personatges re-
presentatius del món cultural i literari 
i als passos de vianants que hi condu-
eixen s’hi escriuran frases literàries. 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i la biblioteca municipal obriran 
un procés de participació ciutadana per 
tal que siguin els usuaris i els membres 
dels clubs de lectura els que facin la tria.
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La fotografia 
arriba al
XOCultural
La proposta de l’Ajuntament per fomen-
tar l’activitat cultural al municipi, XO-
Cultural, continua la seva programació. 
Aquest mes de maig són els joves amb 
l’exposició de fotografia titulada CO-Jo-
ve19, experiències juvenils en temps de 
pandèmia. La presentació a la Casa de 
Cultura Mas Catarro, organitzada pel 
servei de Joventut, Tangram, va comp-
tar amb una actuació de dansa moderna 
de Ferran Francès i Ariadna Olivella.
XOCultural, la cultura que sacseja els 
sentits, es va estrenar el març i cada 
mes proposa una exposició de diferents 
disciplines artístiques: pintura, fotogra-
fia, escultura, ceràmica, dibuix i il·lustra-
ció digital. 

1 de maig, Dia 
del Treball

Els serveis d’Igualtat i Ocupació de 
l’Ajuntament van impulsar una campa-
nya coincidint amb l’1 de Maig, Dia del 
Treball, per posar en relleu que la lluita 
pels drets de les dones s’ha de fer ex-
tensiva a tots els àmbits i espais, tant 
de la feina com de la vida quotidiana. La 
campanya fa també una crida a la cons-
cienciació sobre la coresponsabilitat. 

El cercle de dones, amb el títol “La 
coresponsabilitat familiar i la doble pre-
sència de les dones”, va fer palesa la 
discriminació que pateixen les dones a 
casa i a la feina, amb greuges com la pre-
carietat en el treball i la bretxa salarial i 
l’assignació de les tasques domèstiques 
i la cura de persones, entre d’altres.

L'alumnat de 5è 
de Cicle Superior 
de l'escola Sant 
Domènec de la 
Ràpita ha participat 
en l’elaboració d’un 
seguit de cartells per 
tal de conscienciar la 
població de la necessitat 
de recollir els excrements 
dels gossos al carrer, 
després d'haver observat la 
quantitat que se’n troben 
a l'entrada a l'escola.

L’empresa 
Ondunova va 
fer donatiu de 
2.000€ en cartró per 
repartir entre les llars 
d'infants, els centres de 
primària i l'institut del 
municipi. Amb la campanya 
"Per Sant Jordi deixa 
volar la teva imaginació", 
l'empresa va fer arribar als 
centres planxes de cartró i 
caixes perquè es puguin fer 
tallers o altres activitats.
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Sant Jordi no va 
passar per alt a 
Santa Margarida 
i els Monjos, tot 
i que van ser poques les 
parades de llibres i roses 
que van sortir al carrer a 
causa de les restriccions 
fixades a conseqüència de 
la Covid 19. Amb tot, no 
van faltar dos ingredients 
destacats del dia, el bon 
temps i gent als carrers.

La Gran Tarda 
Petita per a
públic familiar
El servei d’Infància i la biblioteca prepa-
ren per al 21 de maig la Gran Tarda Peti-
ta, amb activitats de lleure, artístiques i 
participatives adreçades al públic fami-
liar. 
Al parc de la biblioteca es farà “La-
berint”, a càrrec d’Itinerània, i un espai 
d’expressió artística, a càrrec de Koala 
Art for Kids.  Al Molí del Foix s’oferirà 
“Els amics d’en Crusó”, de Toc de Fusta, 
i un espai per a infants de 
2 a 5 anys.
El dia 28 de maig a la plaça 
Ramon Cabré de la Ràpita 
la Gran Tarda Petita con-
tinua amb l’espectacle de 
màgia, humor i malabars 
amb Malaboig i un taller 
de circ. Es podrà visitar 
l’exposició fotogràfica i 
de creacions que els parti-
cipants han fet als tallers de l’Antistiana. 
Per participar a la Gran Tarda Petita cal 
inscripció prèvia trucant al 93 898 37 57, 
els matins de 10 a 13 h i les tardes de di-
lluns, dimarts i dijous de 16 a 18 h.

La biblioteca 
municipal va 
celebrar la 
festivitat de Sant 
Jordi durant tota una 
quinzena amb diverses 
accions. Es van regalar 
bosses, es van repartir roses, 
i es van promocionar més 
de 170 novetats editorials, 
entre novel·les i llibres 
temàtics, tant per a adults 
com per a joves i també 
per al públic infantil.

Pluja de milions al 
municipi

El número guardonat corresponent al sor-
teig del 2 de maig de l'ONCE es va vendre 
íntegrament a Santa Margarida i els Monjos. 
El venedor, Sergi Coral, va escampar la sort 
entre la clientela habitual i entre els passa-
volants, ja que també va vendre butlletes al 
mercat. Les persones afortunades amb el 
premi també són clientela fixa de municipis 
de la rodalia.

El premi, el més gran d'aquest sorteig es-
pecial repartit mai a Catalunya, és de prop 
de 21 milions d'euros, amb únic premi de 17 
milions d’euros per a la sèrie 82 del número 
20471, i 99 premis més de 40.000 euros.

El rebombori va ser de tal magnitud, que 
diversos mitjans de comunicació es van ar-
replegar al punt de venda de l'avinguda de 
Catalunya per recollir el testimoni del vene-
dor.
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Xamusia emociona 
a la Margaridoia
La Societat La Margaridoia va organitzar 
un concert de Sant Jordi que va tenir de 
protagonista el cor Xamusia. Amb gran èxit 
d’assistència i amb les entrades exhaurides 
dies abans, les noies del cor que dirigeix 
Marta Coll van interpretar bona part del seu 
repertori amb l’acompanyament al piano de 
Jordi Galimany.
Aquest va ser el primer concert del cor de 
noies de l’Alt Penedès després de l’aturada 
a causa de la declaració de la pandèmia i 
també el primer sense el fundador i director, 
Miquel Benito.
El concert va tenir la rosa de Sant Jordi com 
a fil conductor i es van poder escoltar temes 
com “Alfonsina i el mar”, “La sabatera” o 
“The water is wide”.

Presentació del 
llibre de Pere 
Colet Queralt
El 8 de maig es va presentar al Centre 
d’Estudis Rapitencs el llibre “El nou ca-
sal del CCRR. Una història de persistèn-
cia i generositat”, de Pere Colet Queralt, 
revisat pel Centre d’Estudis Rapitencs 
i editat amb el suport de l’Ajuntament.
La presentació va comptar amb les in-
tervencions de Joan Torrents, del Cen-
tre d’Estudis Rapitencs; Pere Colet, fill 
de l’autor, i va tancar l’acte l’alcaldessa 
de Santa Margarida i els Monjos, Imma 
Ferret.

El llibre, que repassa la història de l’enti-
tat, compta amb un recull fotogràfic, es 
basa en el treball de recerca de l’autor, 
es repartirà entre els associats i hi haurà 
exemplars disponibles per a la consulta 
a l’arxiu municipal.

L’Ajuntament 
va organitzar 
una formació 
telemàtica per a 
entitats per explicar 
els punts que s’han de 
complir pel que fa a la 
relació amb l’Administració. 
Representants de diverses 
entitats es van connectar 
a la sessió telemàtica, que 
van conduir la interventora 
de l'Ajuntament i la 
regidora de Cultura.

La Festa Major 
d'Hivern que 
organitza la 
societat La 
Margaridoia va 
comptar enguany amb 
el pregó de Mireia López 
Piqué, directora del cor de La 
Margaridoia, les havaneres del 
grup Xató, un concert del grup 
Loren, l’ofici en sufragi dels 
socis/es difunts del 2020, i un 
espectacle de màgia i humor 
a càrrec de Joaquín Matas. 
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Èxit dels 
primers sis 
contes de la 
Quadra

El 18 d’abril i 9 de maig es van presen-
tar els 6 primers contes de la col·lecció 
Contes de la Quadra creats per Neus 
Sendra i editats per l’Associació Coordi-
nadora de Balls Folklòrics dels Monjos 
amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Ambdues presentacions es van fer als 
jardins de la Masia Mas Catarro, seguint 
totes les mesures i directrius del Pro-
cicat, i van ser un èxit absolut d’assis-
tència. Van consistir en una petita pre-
sentació, el visionat dels àudio contes i 
visites a l’espai de museïtzació dels balls 
LA QUADRA.

El 18 d’Abril es van presentar els con-
tes “La Quadra”, “El drac sense por” i 
“Jo de gran vull ser diable”. Van parti-
cipar-hi les colles del Drac dels Monjos i 
del Ball de Diables dels Monjos Spantus, 
i un responsable de cada ball folklòric 
dels Monjos.

El 9 de maig es van presentar els con-
tes “Els cèrcols nous”, “El niu de les ore-
netes” i “El so dels picarols”. La presen-
tació va comptar amb la participació de 

membres dels balls de Cercolets, Pan-
deretes i Picarols. Seguidament, va tenir 
lloc l’espectacle familiar “The tower”, 
de la companyia Traüt Espectacles.

Les següents presentacions seran el 6 

La col·lecció l'edita l'Associació Coordinadora de Balls Folklòrics dels Monjos.

de juny i el 4 de juliol quan es presen-
taran els 6 contes restants de la col-
lecció. Des de l’associació s’agraeix la 
bona acollida i s’espera que la resta de 
presentacions funcionin igual de bé. f

Els Amics de Penyafel van poder tornar a organitzar l’Aplec 
de Dilluns de Pasqua, malgrat les restriccions del moment. Hi va haver missa, 
audició de sardanes amb la Cobla Catània i sorteig de la mona, però sense el tradicional dinar, 
que cada any reunia un bon nombre de persones. El bon temps va ajudar a arrodonir una 
jornada festiva diferent.

La coral infantil la Bombeta 
Màgica va sortir als carrers de la Ràpita 
el diumenge de Pasqua per interpretar 
caramelles en diferents punts del nucli.
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Retornen els 
equips al Jespe

Amb molts mesos de retard a causa de 
la pandèmia de la Covid_19, ha començat 
finalment la competició del Jespe que, 
en el cas dels equips locals, inclou els 
equips de minivoleibol i minibàsquet 
de les categories pre-benjamí, benjamí i 
aleví.

Les trobades es duen a terme seguint 
tots els protocols i mesures de seguretat 
per evitar contagis i l’aforament al 
recinte esportiu és limitat i controlat.

Una altra novetat és l’estrena de les 
noves samarretes per als jugadors 
i jugadores dels equips de Santa 
Margarida i els Monjos que participen 
al Jespe, una equipació que ha facilitat 
l’Ajuntament i que els equips ja han lluït 
en els primers partits.

Campionat
intern del CPA 
Monjos
El club de patinatge Monjos va celebrar el 
campionat intern valoratiu. El club va fer 
un campionat per motivar els esportis-
tes, ja que a causa de la pandèmia no s’ha  
pogut competir. Les patinadores i patina-
dors del club van competir entre ells, res-
pectant cada categoria i les tres entrena-
dores van prendre nota sobre el que calia 
millorar. El club va prendre totes mesures 
per evitar els contagis dividint el públic 
per categories i desinfectant la grada per 
l’accés dels següents grups.

El club agraeix la col·laboració de les 
famílies, el suport de l'Ajuntament per 
confiar en el nostre esport i en aquest 
campionat valoratiu, a la junta i entrena-
dores per tot el treball i sobretot a totes 
les patinadores i patinadors del club per 
seguir mantenint la il·lusió pel patinatge.

Les darreres 
setmanes s’han 
fet treballs de 
posada a punt  de 
la piscina municipal. Al 
mateix temps s’ha aprofitat 
per fer el manteniment 
i condicionament dels 
diversos espais de les 
instal·lacions. La piscina 
es preveu que pugui 
entrar en funcionament el 
mes de juny en una data 
encara per determinar.

Èxit de les 
dues propostes 
d’activitat física 
que organitza la regidoria 
de Benestar. D’una banda,  
el taller d’iniciació al Qi 
Gong (chi kung), a càrrec 
de la professora Marisa 
Barros,  i de l’altra el 
taller de marxa nòrdica. 
De totes dues activitats 
es va haver d’obrir un 
segon grup a causa del 
nombre d’inscripcions.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Passem comptes 2 anys després de les eleccions municipals
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El passat mes d'abril es publicava el PAM, el Pla d'Actuació Mu-
nicipal per l'actual mandat. És l'equip de govern socialista, l'en-
carregat de la seva elaboració i determina el desplegament del 
nostre programa electoral, amb el qual ens vam presentar a les 
passades eleccions municipals, i adaptat a les necessitats actuals 
derivades de la situació sanitària causada per la Covid-19. S'ar-
ticula en quatre objectius a partir dels quals es desplega tot el 
pla estratègic: el municipi de les persones, el municipi per viure 
i conviure, el municipi obert i participatiu i el municipi de futur. 
Les accions, que també s’alineen amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible de l’OMS, s'agrupen en tres àrees de gestió 

municipal:  les persones, el  territori i el  desenvolupament local. 
Totes elles deriven del nostre compromís amb la vida social, la 
igualtat d'oportunitats, pel futur dels nostres joves, l´educació, 
formació, la riquesa cultural, esportiva, la bona convivència, la 
preocupació per  la salut i benestar de tothom,  la cura del nos-
tre entorn. S'han elaborat a partir de l'aportació veïnal, amb la 
voluntat que sigui un document viu que permeti readaptar-lo si 
cal. Aquesta és la nostra aposta, perquè el municipi continuï en-
davant en la línia de progrés, modernitat i benestar que tenim.
www.alteucostat.info www.facebook.com/socialistesmonjos
@socialistesmonjos @psc_smmonjos     

La nostra aposta de futur: el PAM
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A Santa Margarida i els Monjos tenim pel davant una gran quan-
titat de reptes que exigeixen capacitat de treball als grups muni-
cipals i, sobretot, ganes de posar-s’hi.
Això és el que fem des d’Esquerra, conscients del nostre paper 
com a principal partit de l’oposició: aportem propostes construc-
tives i imaginatives. Naturalment, la dinàmica del govern muni-
cipal que patim consisteix en rebutjar-les inicialment de manera 
sistemàtica per a acabar adoptant-les passat un cert temps tot 
mirant de fer veure que tot ha estat idea seva.
No ens preocupa, endavant! Ara, tant de bo que aquesta energia 

que destinen a distorsionar la realitat la dediquessin a valorar la 
força del consens, del joc net i de la política honesta. Per contra 
prefereixen seguir ignorant el model de territori, el debat sobre 
el model econòmic i es limiten a aplicar les mínimes iniciatives 
per fer front als reptes climàtics i mediambientals, que són espe-
cialment importants al nostre municipi.
Perquè no oblidem que això de les vinyes no encaixa amb el mo-
del de paisatge gris amb què el PSC s’hi troba tan còmode...
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Molts reptes, govern gris

El 26 de maig es compleixen 2 anys de les eleccions municipals i 
JXCAT des de l’oposició, hem presentat mocions per demanar un 
Centre de Dia per a la gent gran i  un  transport públic municipal, 
que s’han aprovat per tots els grups, però de moment res de res.
Hem denunciat actuacions poc adients de la policia municipal, 
deficiències en la neteja i desinfecció de la via pública i el desga-
vell de la pista poliesportiva, que ha estat un any en obres per 
arreglar un paviment inaugurat el setembre del 2018.
Hem demanat la rebaixa d’impostos a comerços, bars i restau-
rants, molts afectats per la Covid i publicitat i transparència de 
totes les ajudes i bonificacions que s’han aprovat per a les famí-
lies, autònoms i microempreses, per tal que arribin al màxim de 

població que ho necessita. 
Hem donat suport als treballadors d’Alfisa, Robert Bosch i Saint 
Gobain, afectats pels tancaments, i la pagesia que reclamava aju-
des davant les pèrdues derivades pel míldiu i la Covid.
I hem  denunciat la repressió que l’Estat espanyol exerceix sobre 
el poble català des de l’1 d’octubre de 2017, la manca respecte a 
les institucions catalanes, hem reclamat la llibertat dels presos 
polítics i exiliats, i hem exigit una solució política al conflicte plan-
tejat per Catalunya.




