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Un Xato al
Castell de Penyafort
Un Xato ha aterrat a l’església del Castell de Penyafort. No es tracta d’un dels exemplars de 
Policarpov I-15 que van combatre a la Guerra Civil però sí d’una rèplica a escala real que ha 
realitzat l’alumnat i el professorat de l’institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat.
La història de l’avió començà quan, l’any 2019, el cap de taller Joan Prieto va encoratjar 
l’alumnat a que construís un Xato a escala real com a projecte acadèmic. L’avió s’ha construït 
a partir dels plànols originals i amb la mateixa tècnica que s’emprava pels avions originals. 
L’arribada de la peça al municipi ha estat possible gràcies a la mediació de l’Associació 
d’Aviadors de la República (ADAR).
La pandèmia i la posterior jubilació del cap de projecte van fer que l’avió no s’acabés del tot, 
però l’ajuntament ha pres el compromís d’acabar-lo.
La peça va arribar a Santa Margarida i els Monjos el passat mes de setembre i va caldre 
l'ajuda de dos camions i un important equip humà per poder-lo desplaçar.
L’avió s’ha instal·lat a l’interior de l’església del castell a l’espera que es construeixi un espai 
idoni per encabir-lo al recinte del CIARGA.
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Torna la Festa de la Transhumància
La festa de la Transhumància torna un any més a Santa Mar-

garida i els Monjos aquesta tardor. Els actes es duran a terme 
del 21 al 24 d’octubre i inclouran dues exposicions al Castell de 
Penyafort i diverses activitats incloses també en el programa 
Viu el Parc. 

El divendres 22 s’ha programat un espectacle infantil de 
contes a la biblioteca, una xerrada sobre la Transhumància al 

segle XXI i un concert. Els actes centrals es duran a terme el 
diumenge 24 amb la celebració de la fira que es farà de nou 
davant del Punt d’Informació turística del mercat.

La mostra inclourà la venda de vins, caves, embotits, format-
ges i mercat d’artesania i brocanters; així com activitats infan-
tils, manualitats, l’exposició d’ovelles dels pastors locals i un 
concert. f 

La Festa de la Transhumància  
estrenarà aquest any l’exposició 'Qui 
pastura al Camí  ramader de Marina?' Una 
creació de Pep Puig que aplega el testimoni 
audiovisual dels pastors i pastores del 
camí. La mostra es podrà veure al Castell 
de Penyafort a partir del 21 d’octubre junt 
amb l’exposició sobre el Camí ramader de 
Marina i una mostra de la Diputació sobre 
els Parcs del Foix, Olèrdola i Garraf.
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Oferta formativa
per a persones 
adultes
L’escola de formació de persones adultes va 
tornar a engegar el passat 27 de setembre 
després d’un estiu intens amb un important 
nombre d’assessoraments acadèmics a les 
persones que es volen reincorporar als estudis.
L’escola compta enguany amb 10 persones 
al PFI, 15 al curs per a la prova d’accés a Cicles 
formatius de Grau Superior i 6 pel curs d’accés 
a Grau Mitjà, on encara queden places lliures. 
També s’han ampliat els cursos de català, anglès, 
alemany i matèries instrumentals per adaptar-
los a les normes COVID i a la demanda.
El curs passat va aprovar gairebé el 90% de 
l’alumnat de l’escola que va presentar-se a les 
proves d’accés i dels 8 alumnes del PFI, 7 han 
accedit a un Cicle formatiu. 

Nova
programació a 
l’Antistiana

L’espai municipal Antistiana de la Rà-
pita reprendrà aquest mes d’octubre la 
seva programació d’activitats quinze-
nals adreçades a infants i joves fins a 4t 
d’ESO.

Les sessions començaran el dia 13 d’oc-
tubre amb un taller titulat ‘Vola amb no-
saltres’ i continuaran el dia 27 amb una 
sessió per elaborar un kit de decoració 
amb motiu de la Castanyada. Les sessi-
ons es faran els dimecres cada dues set-
manes durant tota la temporada. 

Totes les activitats són gratuïtes i cal 
fer inscripció prèvia a infancia@sm-
monjos.cat o al telèfon 93 898 37 57

Els Contes en 
Pijama van tornar 
de nou aquest estiu a 
la Biblioteca tot i les 
restriccions per la COVID. 
La sessió va comptar amb 
30 infants del municipi 
que van realitzar activitats 
inspirades en els Contes 
de la Quadra. La vetllada 
també va comptar 
amb un espectacle a 
càrrec de la companyia 
Vivim del Cuentu.

Més de 250 
infants des de P3 fins 
a 1r de batxillerat han 
gaudit aquest estiu de 
les activitats de lleure a 
l’escola d’estiu de Santa 
Margarida i els Monjos 
en la que, com ja ve sent 
habitual, s’ha programat 
en funció de les franges 
d’edat, amb unes activitats 
per a infants d’infantil i 
primària i una proposta de 
casal específic per al jovent.
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Cinquena Fira 
d’extraescolars 

Santa Margarida i els Monjos va acollir 
el passat 18 de setembre la cinquena 
edició de la Fira d'extraescolars i ser-
veis municipals, amb una important 
afluència de públic.

La Fira es va celebrar al matí al parc de 
la Biblioteca, en un espai delimitat amb 
entrada i sortida pel carrer del Cadí; i 
amb una amenaça de pluja que final-
ment no va entorpir la celebració de 
l’esdeveniment llevat de quatre gotes 
al principi i al final del matí.

La mostra va oferir una pinzellada de 
les activitats que es programen al mu-
nicipi adreçades a l’educació i el lleure 
en horari extraescolar, tant des dels di-
ferents serveis municipals, com des de 
les AMPA i AFA de les escoles i l’insti-
tut, amb informació, tallers i demostra-
cions gratuïtes de les seves activitats. 

També es va oferir informació de 
l’oferta d’activitats extraescolars i ser-
veis municipals 2021-2022 a les parades 
de la fira mentre els infants van poder 
gaudir d’activitats lúdiques, jocs d’ex-
perimentació, demostracions esporti-
ves, actuacions i jocs tradicionals diver-
sos.

Inici del curs 
amb menys 
alumnat
a P3

1.448 alumnes es van incorporar 
aquest passat setembre a les aules dels 
centres educatius del municipi.

Pel que fa al nombre d’infants, a les 
escoles Dr. Samaranch, Arrels i Sant Do-
mènec, van començar les classes 833 
nens i nenes, mentre que a secundària 
i a batxillerat van començar 540 alum-
nes, un centenar dels quals fa batxille-
rat.

Les llars d’Infants municipals dels 
Monjos i de la Ràpita, que encara te-
nen places lliures, acullen aquest any 75 
alumnes (57 als Monjos i 18 a la Ràpita).

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

Pel que fa a l’àmbit de la formació i ac-
tivitats extraescolars, també s’han ini-
ciat les activitats de la Casa dels Passos 
Petits, de la Ludoteca La Baldufa i de 

l’escola de música comarcal EMAP.
La principal novetat de l’inici d’aquest 

curs ha estat la supressió d’una aula de 
P3 a l’escola Dr. Samaranch per part 
del Departament d’educació, malgrat 
la disconformitat de l’Ajuntament. L’al-
caldessa Imma Ferret i la regidora Neus 
Hernández, també van exposar en di-

Gairebé 1.500 alumnes han començat el nou curs al municipi.

ferents reunions a la Generalitat la ne-
cessitat de baixar el nombre d’alumnes 
per aula, especialment als cursos de P3; 
la construcció d’un ascensor que ja té 
el projecte redactat a l’escola Dr Sama-
ranch o l’ampliació de l’oferta d’estudis 
per a alumnat a partir de 16 anys, entre 
altres. f
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Palmadotze a la 
Gallery Weekend
La galeria Palmadotze ha iniciat nova 
temporada amb l’exposició Cànon de 
Mateo Maté. La inauguració de la pri-
mera mostra individual de l’artista ma-
drileny a la galeria va coincidir amb el 
programa de la nova edició del Barcelo-
na Gallery Weekend  que es va celebrar 
del 15 al 19 de setembre.
L’alcaldessa Imma Ferret i la regidora de 
cultura Esther Marmaneu van assistir a 
una trobada amb l’artista i represen-
tants de diverses institucions i entitats 
culturals.
L’exposició es podrà visitar a la galeria 
fins al 28 de desembre.

Homenatge a Pau Casals
El 24 d’octubre de 1971 es va presentar 

l’Himne a les Nacions Unides, compost 
per Pau Casals amb lletra del poeta Wys-
tan Hugh Auden, a la seu de l'Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU), a Nova 
York. A continuació, Casals va rebre la 
Medalla de la Pau de la institució, en 
reconeixement a la seva trajectòria per-
sonal i el seu compromís per la justícia i 
per la pau al món. 

Santa Margarida i els Monjos comme-
morarà aquest mes d’octubre el cin-
quantè aniversari d’aquella efemèride 
amb una programació que encetarà 
l’exposició Pau, Pau, Pau, la lluita pací-
fica d’un artista per la pau. La mostra es 
podrà visitar a la Casa de Cultura Mas 
Catarro, del 7 al 28 d’octubre i es pre-
sentarà en un acte especial el dia 7, amb 

la participació de Sínoca i Josep Porta.
L’acte central de commemoració es 

durà a terme el dissabte 23 d’octubre, a 
les 6 de la tarda a la plaça de Pau Casals, 
amb la participació del cor Xamusia, de 
la companyia de circ Estampades i de 
Josep Porta.

La programació dels actes de comme-
moració inclourà un taller infantil de la 
cultura de la pau, el dimecres 20 d’octu-
bre; un concert de corda amb músiques 
de pel·lícules, el dijous 28; i activitats 
especials i visites guiades relacionades 
amb la figura de Pau Casals dins del con-
text de la Guerra Civil, al CIARGA durant 
els caps de setmana del programa.

L’aforament a tots els actes serà li-
mitat i controlat. Algunes activitats re-
queriran d’inscripció prèvia. f

Nova
programació de 
l’aula cultural

L’ajuntament reprèn aquesta tardor la 
programació de l’Aula cultural, una pro-
posta de divulgació del coneixement 
adreçada a persones adultes interessa-
des en humanitats i història.

La primera xerrada, del 8 d’octubre, 
aborda el tema de la revolució industri-
al i els invents que van canviar la histò-
ria. Les següents sessions es faran el 21 
d’octubre amb una visita a Castellet, el 
12 de novembre amb una visita guiada 
a la Vilafranca modernista i el 26 de no-
vembre amb una xerrada sobre les do-
nes de l’antiga Grècia i Roma.

Les activitats són gratuïtes i les inscrip-
cions cal fer-les a l’ajuntament, al telè-
fon 93 898 02 11. Les xerrades es fan a 
la sala d’actes del casal de la gent gran 
dels Monjos i són a càrrec de l’historia-
dor Marc Jobani.
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S’inaugura el celler del Castell 
de Penyafort

L’Ajuntament inaugurarà oficialment 
el celler del Castell de Penyafort el pro-
per dissabte 16 d’octubre en un acte 
formal que servirà per donar el tret de 
sortida a la programació d’activitats cul-
turals que acollirà l’espai en els propers 
mesos. 

La inauguració es durà a terme a par-
tir de les 5 de la tarda i comptarà amb 
visites al recinte; una mostra del pro-
cés de remodelació de l’espai, els par-
laments institucionals i la presentació 
d’un nou audiovisual sobre el Castell de 
Penyafort.

L’acte inclourà una xerrada-conversa 
sobre el llegat de Josep Puig i Llagoste-
ra, l’empresari i Diputat que va cons-
truir el celler tal i com el coneixem ac-
tualment, i una aproximació a l’entorn 
de la vinya i el vi des del segle XIX fins a 
l’actualitat.

La proposta anirà a càrrec del director 
de vins i begudes d’ElBullifoundation, 
Ferran Centelles i de la historiadora Grà-
cia Dorel-Ferré.

El celler, un nou espai
L’any 1851, Miquel Puig, un burgès vi-

lafranquí de família procedent de Vila-
nova i la Geltrú que havia fet fortuna a 
Amèrica, va comprar el castell després 
del procés de desamortitzacions decre-
tades per la Corona.

A la mort d’aquest, l’any 1863, el seu fill 
gran Josep Puig i Llagostera, polític, em-
presari de les colònies tèxtils del Llobre-
gat i enginyer del ferrocarril de Barcelo-
na a Tarragona va heretar la propietat i 
la va convertir en una casa senyorial. 

En aquest moment es va fer una im-
portant reforma de l’edifici entre la que 
destacà la reconversió de l'ala oest, 
amb la creació del celler de nau única i 
arcades de totxo vist i la clàssica volta 
catalana. 

L’any 2002 l’ajuntament va comprar 
l’edifici i poc després es va iniciar un 
procés de prospeccions arqueològiques 

El celler del castell ha estat reformat i modernitzat.

Nova programació
La inauguració del celler encetarà una 

programació estable d’activitats cultu-
rals que s’iniciarà el 21 d’octubre amb 
una exposició sobre els Parcs del Garraf, 
Olèrdola i el Foix.

La proposta es combinarà amb una 
mostra sobre el Camí ramader de Ma-
rina i una exposició audiovisual que re-
trata les persones que pasturen al camí 
amb els seus ramats. f

i posterior restauració del celler que va 
culminar ara fa uns mesos amb la finalit-
zació dels treballs. 

L’espai s’ha adequat amb els serveis 
necessaris per dur-hi a terme esdeveni-
ments diversos i activitats gastronòmi-
ques; s’han construït nous lavabos; una 
escala posterior que connecta les tres 
plantes de l’edifici i una zona habilitada 
per a càtering amb càrrega i descàrrega 
des de l’exterior.

Nou audiovisual sobre el castell
La inauguració del celler coincidirà amb l’estrena d’un nou audiovisual sobre el Castell 

de Penyafort. Es tracta d’un projecte del Servei de Comunicació de l’ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos i la productora Punt Tv que repassa de forma simbòlica les principals 
etapes de l’edifici a partir de la conjunció de la pedra, com a fil conductor de tot el període 
històric, i diferents manifestacions artístiques com la pintura, el cant, el piano o la dansa 
tradicional i la dansa vertical. 

El nou audiovisual es projectarà a partir d’ara com a element final de les visites guiades que 
es fan cada setmana a l’edifici i que cada any apleguen centenars de persones que acudeixen 
a aquest espai per conèixer la història d’un dels elements patrimonials més emblemàtics del 
municipi.
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Propostes 
ciutadanes 
d’urbanisme i 
habitatge 

L’Ajuntament ha encetat aquest 
estiu un procés de participació pú-
blica per incorporar la visió de la 
ciutadania a la planificació urbanís-
tica i l’habitatge a Santa Margarida 
i els Monjos, amb el lema genèric 
‘Opina, t’escoltem’. La campanya 
va començar al juliol amb la propos-
ta  ‘El poble vist amb els teus ulls’, 
impulsat per les àrees d'Igualtat i 
Urbanisme de l'ajuntament, i ara 
s’està duent a terme la recollida de 
propostes al ‘Pla Local d’habitatge’ 
del municipi.

El poble vist amb els teus ulls
La campanya ha recollit propostes 

que afecten el dia a dia de la plani-
ficació com ara voreres, papereres, 
il·luminació, barreres arquitectò-
niques i tot tipus de suggeriments 
que la ciutadania ha cregut que 
poden ajudar a millorar l’entorn de 
convivència des de la perspectiva 
de gènere a l'urbanisme i perquè 
respongui a les necessitats de les 
persones que hi viuen. La campanya 
es troba ara en un període d’anàlisi 
de les propostes.

Pla local d’habitatge
Participar en la redacció del Pla 

Local d’habitatge no és únicament 
una tasca tècnica. És important que 
la ciutadania pugui expressar les 
seves opinions sobre temes com 
l’ocupació dels habitatges, la tipo-
logia de construccions que s’han de 
projectar en un futur, el parc d’habi-
tatges de protecció oficial, els preus 
de lloguer, etc. Els plans fan primer 
una radiografia i anàlisi del parc 
d’habitatges del municipi, tant des 
del punt de vista de les seves carac-
terístiques físiques, com dels usos 
que tenen. La diagnosi prèvia del 
municipi està penjada a la web. f

La creació de l’Espai Vida va guanyar de 
forma ajustada els pressupostos par-
ticipatius 2021 al municipi. La proposta 
va rebre 231 vots i demanava la creació 
d’un espai de natura i lleure inclusiu per 
a la ciutadania. 
Aquest any van votar 428 persones 
amb un total de 1.082 vots, perquè cada 
persona podia votar un màxim de tres 
propostes. D’aquesta xifra 849 van ser 
vàlids i els 233 restants es van conside-
rar nuls, d’acord amb les bases de la 
convocatòria.
La segona opció més votada va ser la 
construcció d’unes pistes de pàdel, amb 
227 vots; seguida de la col·locació de-
portes automàtiques al casal de la gent 
gran amb 111.
La resta de projectes presentats a vota-
ció eren la col·locació de panells tàctils 
interactius; l’arranjament i millora del 
parc infantil de 3 pins entre els blocs 

L’opció guanyadora demanava crear un espai de natura i lleure inclusiu.

G-H-I; la millora i adequació de l’espai 
exterior davant el local social Sala Al-
guer; la creació de jocs d’aigua; l’arran-
jament de l’espai del davant la Masia 
Mas Catarro i el canvi de rajoles de la 
plaça de Pau Casals.
Els pressupostos participatius deter-
minen una de les que inversions es fan 
al municipi en els propers mesos per un 
valor total de 80.000 euros.
Aquest any es van rebre 19 propostes 
que van ser estudiades pels serveis tèc-
nics i pels diferents grups polítics muni-
cipals a fi de determinar si s’ajustaven a 
les bases dels pressupostos participa-
tius.
Aquesta tria va desestimar 8 propostes 
i va acceptar-ne 11 que es van presentar 
en forma de 9 opcions ja que tres d’elles 
es van agrupar perquè totes tres coinci-
dien en la petició de construcció de pis-
tes de pàdel. f

L’Espai Vida guanya els 
pressupostos participatius
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Torna la campanya
Compra a prop 
Els municipis de Santa Margarida i els 
Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola 
començaran el 24 d’octubre vinent la 7a 
edició de la campanya ‘Compra a prop 
i descobreix el teu entorn’, adreçada a 
enfortir el comerç local i promoure els 
elements turístics del territori.
La iniciativa premiarà les compres que 
es facin als establiments adherits dels 
tres municipis amb una setantena de 
regals diversos com ara entrades per a 
equipaments turístics, àpats en restau-
rats o visites a cellers, entre altres pro-
postes adreçades a reforçar el coneixe-
ment del territori més proper i els seus 
atractius turístics i culturals.
La campanya continuarà amb un codi 
QR instal·lat a les urnes i a les butlletes 
per poder registrar les dades del par-
ticipant. També s’utilitzarà el sistema 
tradicional de participació emplenant la 
butlleta manualment.

Maria Rosa 
Morató s’ha 
convertit en àvia 
centenària a Santa 
Margarida i els Monjos 
després que el passat 
mes d’agost celebrés 
el seu 100 aniversari.
Per l’efemèride va rebre 
la visita de les regidores 
Filo Martínez i Neus 
Hernández a casa seva, 
a la Ràpita, que li van 
traslladar la felicitació 
en nom del veïnat.

Interès
turístic dels
municipis veïns
L’experiència turística de Santa Marga-
rida i els Monjos ha despertat l’interès 
de les poblacions veïnes. L’alcalde i 
membres de la corporació de Castellet 
i la Gornal van visitar el passat setem-
bre el Castell de Penyafort i el CIARGA, 
mentre que l’alcalde de Sant Martí 
Sarroca i diversos membres i tècnics de 
la corporació d’aquest municipi veí es 
va reunir a l’ajuntament dies abans per 
conèixer també les propostes impulsa-
des en aquesta àrea des del municipi. 
Les visites van comp-
tar amb l’acompanya-
ment de la regidora 
de Patrimoni Esther 
Marmaneu.
Santa Margarida i els 
Monjos impulsa aques-
ta promoció com 
a eina per generar 
impacte econòmic al 
poble. 

Rosalia Bertran 
Rovira, 
veïna de Cal Rubió, va 
celebrar 101 anys el 
passat mes d’agost.
En nom de tot el municipi, 
la Rosalia va rebre la 
felicitació de mans 
de l’alcaldessa Imma 
Ferret i la regidora de 
Benestar Filo Martínez, 
que la van visitar al seu 
lloc de residència.

La Mostra Artística presentarà les seves bases aquest mes d’octubre i inclourà, com 
cada any, la participació d’infants i persones adultes en les diferents categories del certamen: 
dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital. La Mostra Artística es durà 
a terme al gener de 2022 i inclourà una programació cultural per a tots els públics.
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Accions 
d’economia
social i
solidària
L’Ajuntament promou activitats i 
iniciatives de l’Economia Social i So-
lidària (ESS). En col·laboració amb 
Coopsetània s’han impartit formaci-
ons en cooperativisme, i el dissabte 
9 d’octubre es celebrarà una jorna-
da per fomentar el cooperativisme i 
l’autoocupació en el sector tèxtil, en 
el marc de la III Quinzena ESS. L’ob-
jectiu d’aquesta jornada és donar a 
conèixer projectes d’autoocupació 
de cosidores i modistes, i impulsar 
iniciatives similars en l’àmbit local o 
comarcal.
En aquest sentit, aquest any s’ha po-
sat en marxa el projecte “Forma’t i 
coopera entre vetes i fils”, dins del 
pla d’ocupació municipal, en què 
s’ha format un grup de veïnes en 
costura i patronatge, amb l’objectiu 
de capacitar-les per poder autoocu-
par-se. El grup ha transformat algu-
nes peces del Banc de roba, que es 
van poder bescanviar en el mercat 
d’intercanvi de setembre, i ha or-
ganitzat un taller infantil per con-
feccionar peluixos a partir de roba 
reciclada. D’aquesta manera també 
s’ha promogut el consum conscient 
i responsable, el reaprofitament i la 
reducció de residus.
També s’han mantingut activitats 
comunitàries i d’intercanvi, com el 
Banc del Temps, el Banc de Roba i el 
Mercat d’intercanvi.

Nova ubicació dels serveis 
d’ocupació i emprenedoria

La segona planta de l’edifici de Ca 
l’Antic, situat al carrer de Berenguer 
número 1, acull des d’aquest mes d’oc-
tubre el Servei Local d’Ocupació i les 
persones que treballen pel suport a 
l’emprenedoria i l’economia social i so-
lidària. 

L’ajuntament ha decidit centralitzar 
tots aquests serveis de l’àrea de promo-
ció econòmica i sumar-hi també el Club 
de la Feina, per tal d’agrupar els i les 
professionals que treballen en la gene-
ració d’ocupació i l’assessorament, tant 
pel que fa a la vessant de les persones 
que cerquen feina, com de les empreses 
que han de cobrir les necessitats de les 
seves organitzacions.

Aquest nou espai ja va acollir al setem-
bre algunes reunions i formacions de 
foment de l’emprenedoria, i el passat 4 
d’octubre va començar a funcionar amb 
plena normalitat.

Per adreçar-se al servei cal concertar 

Nova ubicació dels serveis d’ocupació i emprenedoria a ca l’Antic.

visita al telèfon 93 898 20 17. El Club de 
la Feina té accés lliure i està obert  els 
dimarts i els divendres de 10 h a 13 h.

Properes activitats 
El Servei Local d’Ocupació està rea-

litzant aquest mes d’octubre totes les 
accions de formació en tècniques de 
recerca de feina i orientació, assessora-
ments individuals per establir plans per-
sonalitzats d’inserció, atenció formació  
i assessorament al teixit empresarial i 
orientació a l’emprenedoria.

Pel que fa als tallers que es realitzaran, 
pretenen oferir formació en posiciona-
ment a les xarxes; accions de millora i 
planificació en la recerca de feina; i tèc-
niques de superació d’entrevistes de 
feina.

Els tallers estan adreçats a persones 
en situació d’atur o en procés de millora 
d’ocupació. Les places són limitades i es 
requereix inscripció prèvia. f
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Els plans d’ocupació
fomenten la contractació

Aquesta tardor finalitza a Santa Mar-
garida i els Monjos el Programa de Fo-
ment de l’Ocupació que ha permès la 
contractació de catorze persones en 
situació d’atur.

La incorporació d’aquest equip humà 
es va iniciar el passat 21 d’abril i finalit-
zarà el 20 d’octubre, i forma part de les 
accions que es duen a terme al municipi 
com a mesura per fomentar la reactiva-
ció econòmica.

El programa, impulsat per l’Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelona, ha 
permès incorporar dos peons de briga-
da; dos peons forestals; dues agents cí-
viques, que han dut a terme tasques a 
la via pública i al parc d’horta municipal; 
una administrativa de suport al teixit 
comercial; quatre auxiliars i una forma-
dora en costura, que s’han integrat al 
projecte Forma’t i Coopera Entre Vetes 
i Fils; i dos conserges que han prestat 
els seus serveis a l’escola de persones 
d’adultes Fina García, de la casa de cul-
tura Mas Catarro i a la biblioteca muni-
cipal.

Els plans d’ocupació de l'Ajuntament 
tenen com a finalitat contribuir a la 
contractació laboral i  donar suport a 
la formació de les persones per millo-

rar la seva qualificació, capacitació i 
competències professionals. D’aquesta 
manera s’afavoreix que les persones 
contractades puguin millorar les seves 
habilitats de cara al seu manteniment 
en el mercat de treball. f

Els plans han permès contractar 14 
persones.

Formació en
emprenedoria
�’ajuntament ha programat cursos gra-
tuïts per a persones emprenedores o 
que estiguin començant el procés. La 
primera analitzarà els sentiments en 
cada fase de l’emprenedoria i es farà els 
dies 13 i 15 d’octubre al matí.  El 10 de 
novembre, també al matí, s’ha projectat 
una sessió per crear dissenys per a Pin-
terest Business. 
Els cursos es faran a l’edifici de ca 
l’Antic, al carrer de Berenguer, 1. Per 
inscripcions cal trucar al 93 898 20 17 o a 
economiasocial@smmonjos.cat. Places 
limitades.

Contractació de 3 
joves al programa 
de Garantia Juvenil
L’ajuntament ha rebut una sub-
venció del SOC destinada a poder 
contractar tres persones joves que 
estiguin a l’atur, inscrites a Garantia 
Juvenil i que no estiguin realitzant 
cap acció formativa.
Al setembre també s’ha contractat, 
per un període de 6 mesos a jornada 
completa, una auxiliar administrati-
va i dos tècnics auxiliars en integra-
ció social adscrits a l’escola de per-
sones adultes i a ocupació. 

Subvencions pel
foment d'ocupació 
Fins al 31 de desembre es poden sol-
licitar les subvencions que atorga 
l’ajuntament a empreses, autònoms 
i nous emprenedors del municipi 
per incentivar la creació de llocs de 
treball i l’ocupació del veïnat, sobre-
tot d'aquelles persones que presen-
ten especials dificultats d’accés al 
mercat de treball. Les subvencions 
estan adreçades a empreses que 
comptin amb un centre del treball 
al municipi i que subscriguin un con-
tracte laboral de 6 mesos com a mí-
nim a persones en situació d’atur. 
Els requisits de les subvencions es 
poden consultar al web de l’ajunta-
ment.

Formacions en eines 
digitals
L’Ajuntament ha reactivat la línia de 
formacions sobre eines digitals que 
programa periòdicament adreçades 
al teixit empresarial del municipi. 
Les sessions es fan els dilluns cada 
15 dies al migdia i pretenen donar 
eines pràctiques sobre xarxes soci-
als, vendes per internet, visibilitat 
pública, etc. Per a més informació o 
inscripcions es pot contactar amb el 
correu empresa@smmonjos.cat o 
al telèfon 93 898 20 17.
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Millores a la via pública i 
equipaments

L’Ajuntament ha realitzat diverses 
obres de millora a la via pública aquests 
darrers mesos especialment centrades 
en continuar el procés d’arranjament 
de voreres o de les calçades. Alguns 
dels treballs realitzats han estat la mi-
llora de voreres al carrer de Joan Vidal i 
Miró,  l’asfaltatge del camí de les Fàbri-
ques o la reparació del ferm sota el pont 
d'ADIF, al camí d'Olèrdola .

També avancen a molt bon ritme les 
obres de millora de la zona verda del 
parc de Llevant, a la Ràpita i s’han fet in-
tervencions per substituir les porteries 
de futbol que hi havia a la Costa Daura-
da. També s’està duent a terme la millo-
ra del camp de futbol de la Ràpita per 
optimitzar l’espai existent amb l’afegit 
de tres pistes de petanca i nou de bitlles 
catalanes; l’arranjament de vestuaris i la 
millora del tancat. El recinte tindrà una 
superfície de 5.560 m2 dedicats a oferta 
esportiva i 115 m2 a vestuaris. f
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L’ajuntament ha 
realitzat aquest estiu 
l’arranjament dels patis 
de totes les escoles i llars 
del municipi i treballs 
de millora a diferents 
centres com per exemple 
el Dr. Samaranch, on s’ha 
realitzat una intervenció 
per millorar l'accessibilitat 
a la planta baixa  o l’escola 
d’adults on s’ha anivellat 
el paviment, entre altres.

Finalitza la prova 
dels contenidors
La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajunta-
ment ha dut a terme aquest any una prova 
pilot al municipi per estudiar la viabilitat de 
solucions més eficients de recollida selecti-
va dels residus. 
La prova pilot es va dur a terme a les zones 
de Mas Catarro, Cal Rubió i el passeig Fluvial 
i va acabar al juliol amb una bona valoració 
per part de les dues entitats impulsores, 
especialment pel que fa al seguiment i a la 
implicació del veïnat que, malgrat les dificul-
tats inicials, es va adaptar de forma notable 
a l’ús de les targetes magnètiques i a l’ober-
tura selectiva dels contenidors, en funció 
del tipus de rebuig que acollien. 
La prova va servir també per avaluar els 
punts forts i febles d’un sistema que s’albira 
com una proposta viable per a la recollida 
de residus gestionats per la Mancomunitat.

Acte
institucional 
de la Diada
L’acte institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya es va dur a terme aquest 
any a la casa de cultura Mas Catarro. 
La commemoració es va fer seguint tots 
els protocols d’aforament per la COVID 
i va comptar amb una cinquantena de 
persones assistents.
L’acte va començar amb el discurs ins-
titucional de l’alcaldessa Imma Ferret, 
que va estar 
acompanyada, 
com és habitu-
al, per diversos 
regidors i regi-
dores de la cor-
poració.
L’acte va clou-
re amb la in-
t e r p r e t a c i ó 
del Cant dels 
Segadors i un 
concert de sar-
danes a càrrec 
de la cobla Ca-
tània.

La tradicional 
fesomia de la fàbrica 
Roca ha desaparegut 
del perfil de Santa 
Maragrida i els Monjos 
després que l’empresa 
hagi desmuntat tota la 
seva estructura i edificis 
al polígon Casa Nova.
Aquesta acció ve donada 
perquè l'empresa 
està en procés de 
tramitació de venda 
de la finca industrial.
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L’ajuntament adquireix un edifici 
de protecció oficial 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos comprarà un immoble de 29 
habitatges situat a l’avinguda de Cal Sa-
lines perquè puguin continuar sent uti-
litzats com a pisos de protecció oficial.  

La propietat va anunciar la seva deci-
sió de posar a la venda l’edifici i l’ajun-
tament ha decidit adquirir-lo per man-
tenir l’oferta d’habitatges de titularitat 
pública i evitar que d’aquí a uns anys els 
pisos deixin de ser de protecció oficial i 
puguin sortir al mercat lliure de venda 
o de lloguer amb preus molt superiors 
als actuals. 

Aquest és un dels punts que es va in-
cloure en la modificació del pressupost 
que es va aprovar al plenari del passat 
mes de juliol, amb el vot a favor de tots 
els grups municipals de l'Ajuntament, 
junt amb l’aprovació de suplements de 
partides pel projecte Compra a Prop; 
pel casal d’estiu; per ajudar en les des-
peses de la targeta de fidelització de 
l’associació pel comerç del Foix; per la 
renovació dels comptadors d’aigua del 
municipi i per inversions i millores a la 
llar d’infants. 

Calendari festiu
A la mateixa sessió es va aprovar el ca-

lendari de festes locals per l’any vinent, 
que seran el 14 d’abril per a tot el muni-
cipi, el 20 de juliol als Monjos i l’1 d’agost 
a la Ràpita. La proposta va comptar amb 
els vots a favor del PSC i l’abstenció 
d’ERC, PA-CUP i JUNTSxCAT. 

El ple va aprovar també per unanimitat 
l’adhesió de l’Ajuntament a la Comissió 
Central de Subministraments de la Ge-
neralitat i a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2021.

També es van aprovar modificacions 
sobre la cessió d’un terreny per a la 
construcció del nou CAP als Monjos, 
amb els vots a favor del PSC i l’absten-
ció d’ERC, PA-CUP i JUNTSxCAT.

Pel que fa a les donacions de compte 
es va informar del decret de liquidació 

L’Ajuntament comprarà un immoble perquè pugui seguir sent habitatge públic.

de l’exercici 2020, així com  de diver-
ses mesures de sostenibilitat financera 
i informes d’intervenció sobre controls 
interns. 

La sessió també va debatre una de-
claració institucional presentada pel 
grup municipal del PSC en defensa de 
la reconciliació, la concòrdia i el diàleg 
a Catalunya, que es va aprovar amb els 
vots a favor del PSC i els vots en contra 

Ple del mes de juny
El plenari del mes de juny va aprovar per unanimitat la desafectació del local municipal 

situat al carrer de Santa Margarida, on fins ara s’hi havia ubicat provisionalment l’Espai 
per a l’emprenedoria, per a la futura creació d'un centre de dia. La corporació va aprovar, 
també de forma unànime, una declaració institucional de rebuig als projectes de centrals 
fotovoltaiques i eòliques previstes al Penedès.

La sessió es va celebrar el 14 de juny i va permetre aprovar, per acord de tots els grups 
representats al consistori, el padró municipal de Santa Margarida i els Monjos, que es situa a 
1 de gener de 2021 en 7.664 habitants, dels quals 3.757 són dones i 3.907 són homes.

En l’apartat de mocions el ple va aprovar amb el vistiplau de tots els regidors i regidores, les 
propostes del grup municipal de PA-CUP per afavorir un mercat d’habitatge accessible i per 
fomentar les extraescolars i el lleure educatiu.

d'ERC, PA-CUP i JUNTSxCAT. 
També es van presentar a debat una 

proposta de petició de major informa-
ció als grups, per part d’ERC, PA-CUP i 
JUNTSxCAT i una altra del grup munici-
pal de PA-CUP entorn la convivència i la 
seguretat ciutadana. Les dues no van 
prosperar amb els vots a favor d'ERC, 
PA-CUP i JUNTSxCAT i el vot en contra 
del PSC. f 
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Els grups municipals de 
l’ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 
van aprovar el passat 
mes de setembre una 
moció conjunta per fer 
palès el seu desacord 
amb el projecte de la línia 
elèctrica aèria de molt 
d'alta tensió (MAT) Val-
muel-Begues.
La moció expressa el 
rebuig del consistori a 
aquest projecte i assu-
meix com a pròpies les 
consideracions i al·legaci-
ons de diferents adminis-
tracions representants 
del territori, a més de 
presentar al·legacions 
pròpies del  municipi i 
acordar la suspensió temporal de llicèn-
cies mentre s’estudia un planejament 
derivat que reculli les condicions per a 
la implantació d’instal·lacions de pro-
ducció d’energies renovables en sol no 
urbanitzable al municipi.
El projecte de la línia MAT té previst cre-
uar 4.116 metres del municipi de Santa 
Margarida i els Monjos, amb la instal·la-
ció de 10 torres elèctriques de 29 a 44 
metres d’alçària per la zona del Parc del 
Foix. 

Altres acords 
El ple també va donar llum verda, amb 

el vistiplau de tots els grups municipals, 
a l’adquisició d’un edifici a l’av. Cal Sa-
lines per continuar-lo destinant al règim 
de protecció oficial; i també va aprovar 
es bases per a l’atorgament de subven-
cions municipals al lloguer d’habitatges 
2021. Aquests ajuts és la primera vegada 
que es proposen i pretenen servir de su-
port a les famílies

En l’àmbit econòmic i administratiu el 
ple va aprovar l’expropiació dels ter-
renys per a l’execució de l’obra pel carril 

La línia preveu creuar més de quatre quilòmetres del municipi.

per a vianants i bicicletes 
entre els Monjos, Olèr-
dola i Vilafranca, amb els 
vots a favor dels grups 
del PSC, PA-CUP i JxCAT 
i l’abstenció d’ERC; una 
modificació de crèdit del 
pressupost 2021; la recti-
ficació de l’inventari mu-
nicipal; i el compte gene-
ral de 2020, que van ser 
aprovats amb els vots a 
favor dels grups del PSC, 
PA-CUP i JxCAT i l’absten-
ció d’ERC.

També es va fer dació de 
comptes dels informes 
econòmics sobre perío-
de mig de pagament a 
proveïdors, morositat 
trimestral i execució del 
pressupost anual.

A la sessió també es va informar d’un 
canvi de funcions dels regidors i regi-
dores de l’equip de govern municipal 
en l’àrea de turisme, que passarà a en-
capçalar José Luis Soriano. Aquest canvi 
també implica la modificació de la repre-
sentació al Consorci de Promoció Turís-
tica de l’Alt Penedès, que es va aprovar 
amb el vot a favor del PSC i l’abstenció 
d’ERC, PA-CUP i JxCAT.

Finalment en l’apartat de mocions es 
van aprovar per unanimitat la proposta 
presentada pel grup municipal del PSC 
sobre la situació de les dones a l’Afga-
nistan i les que va presentar el grup 
municipal d’ERC per exigir mesures que 
frenin l’escalada de preus de l’electrici-
tat; i per promoure l'acollida i l'asil de 
persones refugiades de l’Afganistan i la 
defensa dels drets humans.

La moció presentada pel grup muni-
cipal del PSC en defensa de polítiques 
públiques viables per reduir el preu del 
subministrament elèctric va ser aprova-
da amb el vot a favor del PSC i l’absten-
ció d’ERC, PA-CUP i JxCAT. f

El territori 
contra el 
projecte

L’alcaldessa Imma Ferret va participar 
el passat 7 de setembre a la reunió 
convocada per la Diputació de 
Tarragona per rebutjar el Projecte 
de Línia d’Alta Tensió (conegut com 
la MAT) que impulsa l'empresa 
Forestalia entre Terol i Barcelona. 

El projecte preveu construir cinc 
parcs d'energies renovables a Aragó 
i transportar aquesta electricitat 
fins al Baix Llobregat mitjançant 
una línia que creua nombrosos 
municipis i espais d’interès natural, 
entre ells el Parc del Foix.

A la reunió, celebrada a Reus, van 
participar els màxims responsables 
d’institucions del Camp de Tarragona, 
les Terres de l'Ebre i el Penedès, 
que van analitzar com s’han fet 
els informes tècnics del projecte i 
coordinar les al·legacions al projecte.

La corporació municipal en 
contra de la MAT
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Èxit de l’escape room
al refugi del Serral

El refugi del Serral ha penjat el cartell 
d’entrades exhaurides per a totes les 
sessions que s’han dut a terme aquest 
estiu de l’escape room, un nou produc-
te turístic temporal que s’ha ofert des 
del CIARGA durant els mesos de juny a 
setembre.

Aquesta proposta va néixer com un 
atractiu afegit a la visita que s’ofereix al 
Centre d’Interpretació de l’Aviació Re-
publicana i la Guerra Aèria i plantejava 
un enigma a resoldre, relacionat amb la 
memòria històrica i la guerra aèria, cosa 
que va permetre apropar la història a 
través del joc, a un tipus de públic que 
d’altra manera potser no s’hi hagués in-
teressat amb tanta facilitat. 

L’activitat d’escapisme es feia en sessi-
ons de cap de setmana i ha acollit unes 
400 persones arribades no tan sols del 
municipi o dels voltants, sinó també de 
diversos punts de la geografia catalana. 
De cara a l’estiu vinent, i vist l’èxit que 
ha tingut la iniciativa, l’ajuntament està 
treballant en la possibilitat d’oferir no-
ves propostes temàtiques d’escapisme.

L’Escape Room Serral va ser creat con-
juntament per les empreses penede-
senques Can Bruna i El Celler 1890, que 
fa anys que tenen en marxa altres pro-

jectes particulars d’aquestes caracterís-
tiques, amb una solvència argumental 
de gran reconeixement per part del pú-
blic. f

Nova edició de 
la Guia per a 
famílies amb 
adolescents
El servei de Joventut de l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els 
Monjos ha fet  arribar a les famílies 
l’alumnat de 1r d’ESO de l’institut El 
Foix una guia didàctica adreçada a 
les famílies amb persones adoles-
cents a casa. 
La proposta és el segon any que es 
prepara i, sota el nom de Càpsules 
Educatives Ziga Zaga, tracta temes 
d’interès per aquesta franja d’edat 
com ara l’educació afectiva i sexual 
des de casa; l’educació digital salu-
dable a l’entorn familiar o  l’educa-
ció amb amor i límits. El document 
aborda també pautes per potenciar 
l’autoestima dels fills i filles.
La guia es complementa amb un for-
mat audiovisual que ha anat a càrrec 
de professionals de la psicologia, el 
coaching o el Mindfulnes.
Els vídeos que acompanyen cada 
tema exposat en aquesta guia, així 
com les mateixes guies, es poden 
consultar a la pàgina web tangram-
jove.com a l’apartat Recursos x Fa-
mílies.

Escape room al Serral.

Exhibició a
l'Skate Park
L’Skate Park de Santa Margarida i els 
Monjos ha renovat aquest estiu les se-
ves instal·lacions amb la reforma dels 
elements que ja existien al costat del 
pavelló d’esports on està ubicat aquest 
espai de lleure i pràctica esportiva àm-
pliament utilitzat pel jovent del munici-
pi.
Aprofitant la reforma, el servei de Jo-
ventut Tangram ha organitzat una acti-
vitat que es durà a terme el proper 22 
d’octubre a la tarda amb música i exhi-
bició d’skate.
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Prevenció de 
la Covid-19
Continuen les dades favorables pel que 
fa a la reducció de casos positius per la 
Covid-19 a Santa Margarida i els Monjos. 
En el moment de tancament d’aquest 
exemplar el portal Aquas de dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya 
no registrava cap cas positiu actiu al 
municipi. Segons la mateixa font es té 
constància que 835 persones de Santa 
Margarida i els Monjos han passat la 
malaltia des de l’inici de la pandèmia.
Aquest estiu el departament de Salut 
va realitzar dues jornades de vacunació 
sense cita prèvia al Penedès rural, a la 
Ràpita i als Monjos, i són moltes les per-
sones que ja disposen de la pauta com-
pleta de la vacuna.
Malgrat la millora cal tenir en compte 
de no abaixar la guàrdia i continuar se-
guint les normes de seguretat i higiene 
recomanades.Els cercles 

de dones  són 
una de les activitats 
organitzades per 
l’ajuntament amb 
espais de reflexió, 
autoconeixement o 
creixement personal 
per a dones de totes les 
edats. Les propostes es 
fan cada mes a un espai 
diferent. El proper 
cercle de dones es farà 
el 30 d’octubre a l’espai 
Antistiana de la Ràpita.

Calendari del 
cementiri per 
Tots Sants
El cementiri de Santa Margarida i els 
Monjos comptarà amb un horari espe-
cial d’obertura amb motiu de la cele-
bració de Tots Sants. 
Del 23 d’octubre al 2 de novembre l’es-
pai obrirà de les 10 del matí a les 6 de la 
tarda. El servei d’assis-
tència funcionarà els 
dies 30 i 31 d’octubre i 
1 de novembre, de 10 
del matí a 1 del migdia 
i de 3 a les 6 de la 
tarda. Per accedir-hi 
caldrà respectar les 
distàncies i fer ús de 
la mascareta. L’apar-
cament serà exclusiu 
per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
Fora d’aquests horaris 
especials, el cementiri 
és obert cada dissabte 
i diumenge de 10 del 
matí a 6 de la tarda. 

El servei de 
recollida   
de restes vegetals de poda 
i jardineria a particulars 
torna a engegar aquest 
mes d’octubre al municipi. 
Per fer ús del servei cal 
trucar a l’Ajuntament 
en dies laborables o a la 
Policia Local els festius 
i caps de setmana, com 
a molt tard el divendres 
anterior a la poda. 

El 31 d’agost va finalitzar la concessió dels peatges de l’AP7. Des de l’ajuntament es 
valora amb satisfacció aquesta mesura ja que segons l’alcaldessa Imma Ferret, “facilita la 
connexió amb l’àrea metropolitana sense sobrecarregar la N-340 i permet tenir un accés 
adequat per arribar a Barcelona i el seu voltant sense pagament, alhora que facilita la mobilitat 
per les vies penedesenques més pròximes, sobretot la N-340”.
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La Festa Major de Cal 
Rubió arrenca motors 
aquest 8 d’octubre 
amb el pregó de Martí 
Tarrida i una traca que 
donaran la benvinguda 
a 5 dies d’activitats en 
les que no s’han concre-
tat els espais exactes 
de celebració, ja que 
l’organització els anirà 
ubicant en funció de la 
situació i les disposici-
ons sanitàries i d’afo-
raments permesos els 
dies de la festa.

El dia 9 el programa 
compta amb una xoco-
latada popular, l’assaig 
de la canalla de la Colla 
Jove dels Castellers de 
Sitges i un espectacle 
d’animació amb la companyia La Bitxi-
cleta, al matí; i amb la jornada esportiva 
i el Rubiófoc a la tarda. Aquest darrer 
és un dels actes més emblemàtics del 
programa anual de la Festa Major de 
Cal Rubió i aquest any comptarà amb la 

El Rubiófoc és un dels actes més emblemàtics de la Festa Major

clou la bicicletada po-
pular a la font de Cal 
Morgades, amb la bo-
tifarrada tradicional a 
l’arribada, un concert 
vermut amb el grup 
Canya d’Or i havaneres 
amb el grup ultramar, 
a la tarda. L’endemà di-
lluns la proposta festi-
va la protagonitzarà el 
ball de festa major, al 
vespre, amb l’orquestra 
Mediterranea, i el cas-
tell de focs, a la nit.

El programa, organit-
zat per la societat de cal 
Rubió, finalitzarà el dia 
12, festivitat de la mare 
de Déu del Pilar, amb 
matinades pels carrers 
del poble, la tradicional 

missa i el cant dels goigs, l’exhibició 
folklòrica dels balls populars dels Mon-
jos i la Ràpita i un espectacle d’humor 
amb la Mega Pubilla i la Tieta Felisa. En 
el cas de l’exhibició dels balls, sí que s’ha 
determinat que es farà a la pista. f

participació del Ball de Diables infantil 
Spantus dels Monjos, el Drac petit dels 
Monjos, el Ball de Diables de la Ràpita, 
els diables Spantus i el Drac dels Mon-
jos.

Diumenge 10 el programa d’actes in-

El passat dissabte 25 de setembre, la 
Neus Sendra, autora de la col·lecció de 
‘Contes de la Quadra’, juntament amb 
els altres dos membres de la comissió 
dels contes, el Raimon Gatell i l’Emma 
Mata, van lliurar un xec per valor de 
1.824 euros a l’entitat Pallapupas, per 
destinar-ho a hospitals infantils. Els 
diners s’han obtingut de la venda dels 
dotze contes de la col·lecció, que van 
ser presentats durant quatre diumen-
ges, al llarg de la primavera passada 

amb un important èxit de públic. 
Els organitzadors han valorat amb sa-

tisfacció l’èxit de vendes i la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos als “Contes de La Quadra”, 
gràcies als quals han pogut col·laborar 
en aquesta causa solidària.

Alhora també han volgut agrair l’ajuda 
inestimable de la Coordinadora de Balls 
Folklòrics i de totes les persones que 
van aportar el seu granet de sorra per 
fer-ho possible.  

Els contes de la quadra recapten 
1.824 € pels Pallapupes

Arrenca la Festa Major
a Cal Rubió
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es festes majors han 
commemorat l’aniversari 
dels balls populars que 
fa quatre dècades van 
començar a recórrer 
carrers i places. El Drac, 
el Ball de Panderetes, el 
Ball de Cercolets, el Ball de 
Cintes, el Ball de Bastons 
dels Monjos i el Ball de 
Diables de la Ràpita han 
protagonitzat aquestes 
celebracions en unes 
festes marcades per la 
progressiva recuperació 
d’activitats.

L
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Les festes majors dels Monjos i la Rà-
pita van tenir enguany dos fils conduc-
tors. D’una banda la pandèmia i les res-
triccions i canvis de darrera hora que les 
mesures per prevenir la Covid-19 van 
obligar a implementar als programes 
d’activitats. Aquesta mesura va afectar 
especialment a la festa dels Monjos que 
va haver de modificar bona part dels 
seus horaris el dia abans de l’inici.

De l’altra els 40 anys que celebraven 
el Drac, el Ball de Panderetes, el Ball de 
Cercolets, el ball de Cintes, el Ball de 
Bastons dels Monjos i el Ball de Diables 
de la Ràpita. I els 25 anys del Foix.

Aniversaris a la
Festa Major dels Monjos 

La Festa es va celebrar del 15 al 20 de ju-
liol amb una trentena d’actes i un cartell 
encapçalat pels concerts de Buhos o el 
grup infantil Xiula.

En l’àmbit musical es va fer una aposta 
ferma per la promoció dels artistes lo-
cals o de proximitat, amb els grups Kon 
Fusion, Baron Brandy, Loose Screws, 
Maria Rama i cantants de rap locals.

Pel que fa als espectacles de foc va 
destacar la celebració del correfoc està-
tic, a càrrec dels Diables Spantus, que va 
incloure l’actuació dels diables infantils i 
la celebració dels 40 anys del Drac dels 
Monjos; o la nit de foc, que va tancar els 
actes de la Festa Major.  

El programa d’actes es va iniciar amb 
el pregó d’Eulàlia Sendrós, que va reme-
morar l’activisme cultural del poble i els 
diversos aniversaris dels balls de Festa 
Major, especialment el Ball del Foix.

També destacar la inauguració del nou 
rellotge de l’església, del qual l'Ajun-
tament ha subvencionat una part; i les 
activitats festives organitzades per la 
societat La Margaridoia, que es van po-
der realitzar amb normalitat malgrat les 
adaptacions horàries. 

La festa, com l'any passat, la va orga-
nitzar una comissió d’entitats i l’àrea de 
cultura de l’Ajuntament i va celebrar-se 

sense incidents i amb total respecte a 
les normatives de seguretat, que esta-
ven en un punt força restrictiu.

La Festa Major de la Ràpita 
La Festa Major de la Ràpita es va cele-

brar entre del 29 de juliol a l’1 d’agost i 
va engegar amb el tradicional Terrabas-
tall Rapitenc.

La festa, organitzada pel Centre Cultu-
ral i Recreatiu Rapitenc, amb el suport 
de l’ajuntament,  va apostar enguany 
per la cultura amb un cartell adaptat a 
totes les edats que va incloure les actu-
acions dels Zebrass Marching Band, per 
a la nit jove, el grup de Mariachis Cielito 
Lindo i el seu ballet, per a la gent gran o 
actuacions infantils. 

També es van celebrar les matinades 
pels carrers del poble, l’ofici solemne en 
honor a Sant Domènec, copatró de la 
Ràpita i un concert vermut a càrrec de 
Crom Acústics.

40 anys del Ball de Diables 
La Festa Major de la Ràpita, però, va 

tenir com a protagonista absolut el Ball 
de Diables, que va celebrar el seu 40è 
aniversari durant la festivitat.

La commemoració va començar el 29 
de juliol amb el pregó, representat per 
tots els integrants del Ball de Diables 
de la Ràpita. L’endemà es va realitzar 
un correfoc estàtic seguint les mesures 
de seguretat que la situació pandèmica 
requeria.

Els actes van continuar diumenge, ja 
que els que hi havia programats el dia 
anterior es van haver de traslladar per 
la pluja. El ball va poder fer l’encesa de 
lluïment a la sortida d’ofici, l’Auto Sa-
cramental i la lectura de les sàtires al 
vespre. En acabar es va fer l’encesa de 
la Fogardera a l’avinguda del Penedès 
degut a les restriccions de seguretat, 
fet que va permetre dur a terme l’acte 
amb total esplendor com a punt culmi-
nant de la Festa Major rapitenca i dels 
actes del 40è aniversari. f

Les Festes majors han recuperat moltes 
de les seves activitats.

Quatre dècades de balls 
populars als Monjos i la Ràpita
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A banda de l’aniversari, el Drac dels Monjos també ha estat protagonista de la festa major per la presentació d’una 
nova figura que substitueix l’anterior. La colla i l'Ajuntament van decidir invertir els recursos que no havien emprat durant la 
pandèmia en la creació d’un nou Drac que alleugerís el pes de l’actual. La peça, creada per l’artista Dolors Sans, és igual que 
l’anterior, amb alguns petits canvis a la fesomia d’un dels rostres del Drac.
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Nova temporada 
d’activitats a la Margaridoia

La nova temporada de la Societat La 
Margaridoia es va iniciar cap de set-
mana del 25 de setembre a la Festa del 
Soci, amb una gran paella d’arròs i els 
concerts i actuacions del grup Moon 
Star i el duet Pep i Mª José.

La mateixa setmana van començar les 
tradicionals classes de Zumba, ball en 
línia, de saló i Country o els tallers de se-
villanes, rumba i balls llatins. 

Les activitats continuaran a la tardor, 
sempre que les mesures sanitàries ho 
permetin, amb diversos concerts i balls; 
amb teatre, a càrrec del grup El Molí, el 
24 d’octubre i amb celebració de la típica 
Castanyada el dia 31. Al novembre la so-
cietat celebrarà també el 119è aniversari 
amb una variada oferta d’espectacles.

Pel que fa a les activitats realitzades a 
l’estiu, l’entitat va celebrar les Jornades 
de Portes Obertes, amb visites al refu-
gi, projeccions d’obres de teatre dels 
grups La Sala i T.A.M. i una exposició 
dels llibrets de les obres i fotografies, 
cedits per Josep Arasa i Joaquim Váz-
quez. També al juny, a banda dels con-
certs dels dissabte, es va oferir una tar-
da de karaoke i la revetlla de sant Joan, 
amb més 170 assistents.

Per la Festa Major es van poder cele-

brar els quatre concerts i actuacions 
programades, amb algunes modificaci-
ons horàries.

Tots els detalls de les activitats de la 
societat es poden consultar a la pàgina 
web lamargaridoia.cat f

Activitats
de l'ADF
Puig de l’Àliga

L'ADF Puig de l’Àliga ha realitzat 
aquest estiu diverses actuacions per 
donar suport als bombers en incen-
dis forestals i de matolls a Vilanova 
i la Geltrú, Albinyana, Castellet i la 
Gornal, Santa Coloma de  Queralt o 
Sant Miquel d’Olèrdola, a més d’un 
conat d’incendi a prop del pont de 
l’Escarabina, als Monjos. 

Les tasques de l’agrupació també 
s’han centrat en serveis preventius 
per festa major; guàrdies especials 
durant els dies de màxima onada 
de calor a l’agost o supervisió de les 
basses d’amfibis de Penyafel o les 
dels helicòpters perquè estiguessin 
plenes d’aigua.

Les tasques de l’agrupació van co-
mençar a la primavera remullant, 
un any més, els punts on es troba el 
borrissol del pollancre del municipi, 
ja que es tracta d’un material alta-
ment inflamable.

L’ADF va participar també en un 
curs de formació teòric i pràctic im-
partit per la Federació Penedès Gar-
raf per a l'obtenció del carnet verd 
d’ADF. La formació la van fer 4 per-
sones voluntàries que l’any vinent 
hauran de passar un nou examen a 
l'Escola de Bombers de la Genera-
litat per obtenir el carnet groc que 
els acreditarà com a grup d'inter-
venció per poder extingir incendis 
forestals.

Festa del Soci de la Margaridoia.

Intercanvi de roba
El Banc del Temps és una iniciativa social 
basada en l’intercanvi de coneixements 
i habilitats entre les persones sòcies, on 
les transaccions es fan amb temps en-
lloc de diners. En el vuitè any de funci-
onament, el banc ha arribat al centenar 
de membres i ha organitzat tallers de 
costura, xerrades sobre energia, grups 
de conversa o el mercat d’intercanvi de 
roba, que es va celebrar el passat mes d 
setembre i va donar sortida a més d’un 
centenar de peces. Les persones inte-
ressades en contactar amb el Banc del 
Temps ho poden fer al 93 898 20 17.
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Tot a punt per la
Festa del Most 

El Grup de Joves de la Ràpita està ul-
timant els detalls de la Festa del Most 
que, malgrat la situació derivada de la 
Covid-19, mantindrà actes presencials 
amb l’observació estricta de les normes 
sanitàries vigents.  

Es coneixen ja les dates dels actes cen-
trals de la festa, que esdevé una de les

cites més importants del calendari ra-
pitenc i que enguany es farà del 6 al 14 
de novembre. 

Els actes començaran el cap de setma-
na del 6 i 7 amb la tradicional gimcana 
de tractors i el concurs de poda, que en-
guany celebraran el seu 25è aniversari. 

Les activitats centrals de la Festa del 
Most es celebraran del 12 al 14 de no-
vembre i inclouran el tradicional Cor-
recellers, l’exposició de vins i caves, el 
concurs de tastavins i el Corremost in-
fantil.

Totes les activitats s’estan preparant 
perquè es puguin celebrar adaptades a 
la normativa sanitària i als aforaments 
vigents, tant en espais oberts com a l’in-
terior del C.C.R.R., que acull algunes de 
les propostes tradicionals del progra-
ma.

La Festa del Most està organitzada 
pel Grup de Joves de la Ràpita amb una 

nova junta, encapçalada per Raimon 
Lacruz, que l’any passat es va estrenar  
treballant en l’organització d’una Festa 
del Most que finalment no es va poder 
celebrar pel confinament local que es va 
decretar dies abans de la festa. f

La Gimcana da Tractors compleix 25 anys.

Convocatòria dels 
premis literari
Les inscripcions  per participar als pre-
mis literaris Joan Mañé Guillaumes, que 
organitza el Grup d’Estudis Rapitencs 
(GER) finalitzen el 14 d’octubre, en les 
categories infantil i juvenil (de P-3 a Bat-
xillerat) i persones adultes, en les cate-
gories de prosa o poesia.
Les obres es poden presentar presenci-
alment al Centre Cultural Recreatiu Ra-
pitenc (GER), a l’escola Sant Domènec o 
a l’Ajuntament. El lliurament de premis 
es durà a terme el 6 de novembre a l’es-
glésia de la Ràpita.

Targeta de 
fidelització del 
Comerç del Foix
Aprofitant la campanya de foment 
del comerç local que ha portat per 
títol ‘Ens reactivem, fem estiu’, els 
establiments adherits al Comerç del 
Foix han donat un nou impuls a la 
targeta de fidelització que permet 
acumular punts amb les compres re-
alitzades als establiments adherits a 
l’associació.
La targeta es complementa amb 
una aplicació mòbil que permet ac-
cedir a promocions, consultar saldo 
de punts i descomptes o identifi-
car-se a l’establiment en el moment 
de realitzar les compres, entre al-
tres.

Comencen els clubs 
de lectura
Els clubs de lectura de la Biblioteca i 
el Biblio@ccés iniciaran aquest mes 
d’octubre un nou curs amb la tertú-
lia literària per a persones adultes 
al voltant del llibre 'Petits contes 
misògins' de Patricia Highsmith 
amb la presència de l'escriptora 
Anna Maria Villalonga.
Les places per aquest club de lec-
tura ja estan cobertes però encara 
en queden pels clubs de lectura in-
fantils que es presentaran el 20 i 21 
d’octubre.

Nou curs a la coral 
Amics de Penyafel
La coral Amics de Penyafel ha iniciat 
el nou curs amb assajos que es duen 
a terme cada dijous a les 8 del ves-
pre a l’església dels Monjos.
Les persones interessades a unir-se 
a la coral ho poden fer trucant al 619 
208 960 o bé al correu coral.amics.
penyafel@gmail.com
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La piscina 
municipal  ha tancat 
un any més les seves portes 
després d’una temporada 
d’estiu que es va iniciar el 
21 de juny i va finalitzar el 
passat 5 de setembre i per 
la que han passat més de 
9.500 persones. La pisicna 
va continuar obrint aquest 
any per franges horàires 
i va poder recuperar els 
cursets de natació.

Setmana de la 
mobilitat

El passat dissabte 18 de setembre 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va impulsar una caminada salu-
dable de 6 km pel voltant del municipi. 
La proposta estava inclosa dins els ac-
tes de la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i va aplegar una cinquantena de 
persones que, malgrat la incertesa me-
teorològica, van anar sortint de davant 
la Biblioteca per fer el recorregut i anar 
responent unes preguntes marcades al 
circuit a modus de gimcana. En acabar 
el circuit les persones que havien res-
post correctament les pistes, eren obse-
quiades amb una ampolla reutilitzable. 

El circuit es va deixar senyalitzat du-
rant una setmana per tal que les perso-
nes que ho desitgessin el poguessin fer 
i recollir el seu obsequi al Molí del Foix.

Activitats del 
club Kepasatiu
El club Kepasatiu va organitzar el passat 
mes de juny la 1a Marxa de resistència 
de 2h a Santa Margarida i els Monjos.
La cursa, va comptar amb la participa-
ció de 75 ciclistes en format individual,  
parelles masculines, femenines i mixtes. 
La jornada es va dur a terme amb el su-
port de l’ajuntament i de nombrosos 
patrocinadors i de cara a l’any vinent ja 
s’ha anunciat que hi haurà una cursa per 
a infants, que es farà abans de la prova 
principal. 
Aquest estiu el club també ha participat 
a les 24 hores de la Mussara al circuit 
de Montmeló amb la representació del 
president i el secretari de l’entitat Pere 
Antòn Lobato i Candi Torres i els ciclis-
tes Juanan del Pozo i Juan Valverde. El 
quartet es va fer amb el segon lloc del 
podi de la categoria 12 hores.
El club també va realitzar el passat mes 
de maig la seva sortida anual a Andorra.

A proposta del 
Parc del Foix i 
de diverses entitats i 
propietaris de la zona, 
L’ajuntament ha acordat 
d’instal·lar una tanca 
per restringir, de forma 
selectiva, l'accés per a 
vehicles als voltants de 
l'ermita de Penyafel i 
minimitzar així l’impacte 
de l’accés motoritzat en 
aquesta zona de lleure i 
espai natural del municipi.
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Una intervenció 
gràfica
homenatja 
l’esport local
El pavelló municipal d’esports inclou des 
d’aquest estiu una intervenció gràfica 
per homenatjar les persones i equips 
més destacats de l’actual panorama 
esportiu al municipi.
La intervenció s’ha fet als vidres 
exteriors del pavelló i porta per 
lema ‘No són les úniques, però sí són 
úniques’, amb l’objectiu de recollir una 
imatge d’esportistes locals en actiu que 
destaquen a les seves especialitats.  La 
tria de les persones l’han realitzat els 
mateixos clubs, les entitats esportives 
que hi apareixen i l’Ajuntament. 

Campiona
juvenil en ponis

L’amazona Laia López de Santa Marga-
rida i els Monjos ha aconseguit la meda-
lla de bronze als Campionats de Catalu-
nya de Ponis celebrats a la comarca del 
Gironès, en la disciplina de doma clàs-
sica. López va competir el passat 13 de 
setembre a la categoria juvenil amb el 
poni Carun Blue Eyes. La jove de 14 anys, 
que pertany a l’escola Poni Club Granja 

de la Serreta, a Olèrdola, és entrenada 
pel tècnic Erik Balasch i va aconseguir la 
quarta posició de la mateixa categoria 
al Campionat d’Espanya celebrat el pas-
sat mes de juny a Segovia.

L’hoquei va viure 
el 18 de setembre la 
presentació dels equips 
base del club (Prebenjamí, 
Benjamí, Aleví, Infantil B, 
Infantil A) i dels sèniors 
(1a i 3a Catalana). Més tard 
es va celebrar el 1r Trofeu 
Penyafel, amb el triomf 
de l'Hoquei Club Piera. 
El guardó el va lliurar 
Salvador Gatell, president 
del club, i el regidor 
d'esports, Manel Alpuente.

Els Monjos BC  
s’emportà la XIX edició 
del torneig Joan Marqués 
després d’imposar-se al 
CB Prat. Els vermells es 
van mostrar més sòlids 
en defensa a la primera 
part i més experimentats 
a la segona; i van 
sentenciar el partit 
gràcies a un triple 
frontal de Rafa Ruiz. La 
competició oficial es va 
iniciar el 25 de setembre.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Reivindiquem l’1 d’octubre

PA
-C

U
P

Comença un nou curs, polític i escolar, i esperem que per fi es 
vagi assolint l’activitat normal. Al nostre municipi prop de 1.500 
alumnes han començat les classes i l'equip de govern socialista 
ha proporcionat durant l’estiu diverses millores i manteniment 
als centres educatius com són una rampa per a l'eliminació de 
barreres arquitectòniques a l'escola Dr. Samaranch, millores als 
patis de llars d'infants i escoles, arranjament de sorrals i dels ac-
cessos als centres educatius. Cal destacar també l’augment de 
l'oferta formativa de l'escola d'adults. En l'àmbit polític, la cele-
bració de la Diada Nacional de Catalunya dona pas al nou curs, 
on la reactivació econòmica, social i la superació col·lectiva sense 

exclusions són les nostres prioritats. Recentment el nostre grup, 
ha manifestat el rebuig a l'avantprojecte de línia d'alta tensió 
(conegut com la MAT) que preveu el transport d'energia elèctri-
ca i que creua el nostre municipi pel parc del Foix. Diem al govern 
de la Generalitat que cal urgentment una transició energètica i un 
model sostenible, que creiem que no passa pels condicionants 
que es preveuen en aquest avantprojecte. Així, no. 
@socialistesmonjos @psc_smmonjos
www.facebook.com/socialistesmonjos

Inici de curs i rebuig a la MAT 
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El ple del passat 20 de setembre, va evidenciar l’oposició unàni-
me de tots els grups municipals de Santa Margarida i els Monjos 
envers el despropòsit ambiental i paisatgístic que suposa el pro-
jecte de línia elèctrica aèria de molta alta tensió (MAT) Valmu-
el-Begues.
Aquest projecte de naturalesa eminentment privada es va pre-
sentar en ple mes d’agost i va topar amb la mobilització ciuta-
dana dels territoris afectats i amb l’oposició institucional de la 
Diputació de Tarragona i de diversos consells comarcals, entre 
ells el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Des de la Generalitat, el Departament d'Acció Climàtica, Alimen-

tació i Agenda Rural ha presentat tot un conjunt d'al·legacions 
davant el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que és qui té les 
competències per aturar aquest projecte.
Esperem que els grups municipals de PSC i JuntsXCat traslladin al 
govern de la Diputació, conformat per aquests dos partits i presi-
dida per la Núria Marín, del PSC, el rebuig compartit.
Des d’Esquerra seguim exigint al govern espanyol la retirada del 
projecte i la creació d'una estratègia sobre energies renovables 
que estableixi un acord entre tots els territoris i agents afectats 
per tal de protegir les zones d'alt valor agrícola i forestal.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 

No a la MAT!

Aquest octubre fa 4 anys d’una victòria democràtica del poble 
de Catalunya, en la qual vàrem decidir ser un país independent. 
També al nostre municipi vam votar i vam guanyar. I ho vàrem fer 
tots units, amb tots els accents i matisos del catalanisme, però 
amb un objectiu clar: lluitar per un país molt millor; i ho vàrem fer 
de forma radicalment democràtica i pacífica.
De l’Estat espanyol, només hem rebut menysteniment i repres-
sió. Enguany, malgrat els indults dels presos polítics, després de 
4 anys de presó injusta, encara tenim gent a l’exili, com el Presi-
dent Puigdemont i més de 3.000 persones encausades, esperant 
judici, per exercici el dret a vot. 
I malgrat parlar de “taula de diàleg”, a Junts ens han vetat. No 

podem acceptar que l’Estat, que teòricament ve a negociar, im-
posi de què es parlarà i amb qui es parlarà.
A Espanya ni ens entenen ni ens estimen. Només ens cal una ma-
joria d’homes i dones que vulguin lluitar per la nostra llibertat. 
Des de Junts es mantenim fidels i lleials al mandat de l’1 d’octu-
bre, i un compromís irrenunciable a culminar allò que la repressió 
de l’Estat no ens va deixar.
Visca Catalunya lliure.



Nosaltres

28
F juliol 14

Nosaltres

28
F setembre 18

Esther Pérez
fEducació
"Jo ja havia estat agent cívica a 
l’ajuntament de Barcelona i al de 
Viladecans i quan vaig venir a viure a Santa 
Margarida i els 
Monjos em vaig 
inscriure al Club 
de la Feina, ja que 
estava a l’atur i 
buscava opcions 
d’ocupació. Ara 
estic molt agraïda 
d’haver pogut 
exercir de nou 
aquesta tasca.
Valoro molt positivament la feina que 
hem pogut desenvolupar al municipi al 
llarg dels sis mesos que ha durat el pla 
ocupacional, ja que estimo la meva feina i 
la considero essencial per a la convivència 
veïnal. Em considero una educadora, 
ja que la meva professió consisteix en 
ajudar a la ciutadania i treballar a peu de 
carrer, ajudant i conscienciant  a la gent". 

Jéssica Martínez
f Voluntat
“Jo també em vaig formar i he exercit la 
professió d’agent de civisme al municipi 
on residia, Santa Coloma de Gramenet. 
Allà el meu paper principal era resoldre 
els dubtes de 
la ciutadania 
i detectar les 
seves queixes 
per poder-
les gestionar 
posteriorment. 
Ara, igual que 
l’Esther, gràcies 
al Club de la 
Feina de Santa 
Margarida i els Monjos vaig poder entrar 
al pla ocupacional d’Agent Cívica que 
s’ha fet de l’abril a l’octubre d’enguany.
En aquest temps he après molt i estic molt 
agraïda d’haver pogut treballar del que 
més m’agrada, haver pogut desenvolupar 
la tasca pedagògica que té aquesta feina 
i amb el desig de continuar exercint el 
nostre ofici al municipi de manera fixa".

Sensibilització i vigilància 
a peu de carrer

Sensibilització i vigilància, la tasca de les agents cíviques.

La Jéssica i l’Esther són les agents de ci-
visme de l'ajuntament de Santa Margari-
da i els Monjos.

Fa sis mesos van iniciar un viatge a tra-
vés d’un pla ocupacional, on la tasca pe-
dagògica ha estat clau. Han treballat per 
campanyes segons les necessitats del 
poble, tot fomentant els canvis d’hàbits.

El seu paper consisteix en advertir, aju-
dar i educar abans que sancionar. Les 
funcions al llarg de la seva estada com 
a agents de civisme han estat diverses; 
des del manteniment de la via públi-
ca, fins a la sensibilització del reciclat-
ge,  passant per la revisió de zones del 
municipi o la participació en activitats 
festives, per vetllar per un clima cívic. 
També han informat de les normatives 
al Parc d’Horta del Foix, han actualitzat i 
geo-referenciat l’estudi de la fauna d’in-
terès que utilitza construccions al nucli 
urbà del municipi. 

Dins les seves tasques també han estat 

les encarregades de registrar les inci-
dències del sistema de recollida de resi-
dus, i han col·laborat en els jocs cívics al 
punt d’informació de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. A més, han sensibilitzat 
la ciutadania, els comerços i les entitats 
sobre les mesures per contenir la propa-
gació de la Covid-19.

Per elles “és essencial el nexe i l’ajuda 
de la ciutadania, ja que moltes persones 
desconeixen la majoria d’ordenances, o 
quina és la manera correcta de moure’s 
i actuar a la via pública”. 

Ara que ja és a punt de finalitzar el 
termini del pla ocupacional a Santa 
Margarida i els Monjos, les dues agents 
valoren molt positivament la resposta i 
col·laboració que han rebut per part del 
veïnat i del personal de l’ajuntament, i 
creuen indispensable que aquest punt 
de contacte entre ciutadania i adminis-
tració es pugui mantenir pel progrés del 
municipi.

Ens en sortim  ;-)


