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Segona edició 
del ‘Compra a prop’
Els Ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola han 
impulsat la segona edició de la campanya comercial ‘Compra a prop i descobreix el teu 
entorn’, adreçada a enfortir el comerç local i promoure els elements turístics del territori.
La iniciativa, realitzada del 20 d’octubre al 20 de novembre a uns 150 establiments de 
les tres localitats, ha permès premiar les accions de compra amb regals d'entrades 
per a equipaments turístics, àpats a restaurats o visites a cellers, entre altres.
La presentació de Compra a prop i Descobreix el teu entorn, es va dur a terme a 
l’Ajuntament d’Olèrdola amb la presència de l’alcalde Lucas Ramírez, de l’alcaldessa de Santa 
Margarida i els Monjos, Imma Ferret i de l’alcalde de Castellet i la Gornal, Miquel Delgado.
La campanya és una iniciativa de treball conjunt dins el projecte Parcs 
del Penedès, que va néixer l’any 2014 de la col·laboració entre els tres 
ajuntaments per promoure elements patrimonials, turístics i comercials 
i per afavorir els nexes d’unió que tenen dels tres municipis.  
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Èxit de públic a la II Fira 
de la Transhumància

El passat 23 d’octubre es va dur a terme la segona edició de 
la Fira de la Transhumància amb un èxit total de públic, que 
va participar de les nombroses activitats organitzades al re-
cinte, així com comprar o assaborir els vins, caves, formatges 
i embotits presents.

La Fira es va celebrar a l’aparcament d’entrada als Monjos 
i va comptar amb una cinquantena de parades, dos tancats 
d’ovelles o activitats per aprendre a munyir cabres, manuali-
tats o gaudir de l’actuació del Ball de Pastorets dels Monjos, 
entre altres. 

El programa, que estava dins els actes del Viu el Parc de 
la Diputació de Barcelona, va incloure nombroses activitats 
durant tot el cap de setmana, la més concorreguda de les 
quals fou la segona sessió del Congrés de la Transhumància 
a Catalunya. 

La trobada es va fer al Molí del Foix i es va centrar en l’avalu-
ació dels usos complementaris i turístics de la transhumància 
per la recuperació del patrimoni cultural i natural. f
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L’Ajuntament ha 
finalitzat aquesta tardor 
les obres d’eliminació 
de les illetes situades a 
l’avinguda de Cal Rubió 
amb els carrers del Lliri, 
de la Rossella, de la 
Ginesta i de la Piscina. 
Els treballs han permès 
d’unificació del paviment 
i la millora de la circulació 
en aquests espais.

Petició de millores 
a la depuradora

L’alcaldessa Imma Ferret ha demanat 
que s’adoptin mesures per millorar les 
instal·lacions de la planta depuradora, 
situada al terme de Vilafranca, però a 
tocar dels Monjos. Des del poble s’ha 
comprovat com la planta està generant 
cada vegada més olors molestes per a 
la població. 

Ferret va exposar la seva demanda 
al ple de la Mancomunitat Penedès 
Garraf celebrat al novembre en el 
que es va aprovar el pressupost 2017 
que incorporava, entre d'altres, el 
finançament de diverses millores per 
minimitzar l’impacte de les olors de la 
planta de compostatge de Sant Pere de 
Ribes.

La Depuradora d’Aigües Residuals 
està gestionada per la Mancomunitat 
Penedès Garraf per delegació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Una delegació del municipi formada per representants de l’Ajuntament i del Comerç 
del Foix es va desplaçar el passat octubre a la inauguració de la Fira de Calldetenes en retorn 
de la visita que els responsables del municipi van fer aquest estiu als Monjos per conèixer les 
mesures aplicades per a la reactivació del comerç i el mercat local.

Nova guia de 
violència masclista
Com  cada any, l’Ajuntament va 
organitzar el passat 25 de novembre 
l’acte central de la campanya de 
sensibilització contra la violència 
masclista. La vetllada va comptar amb 
l’encesa d’espelmes, un minut de silenci 

en record de les víctimes 
de violència i activitats 
diverses participatives.  
Enguany, i coincidint 
amb la celebració 
del 25 de novembre, 
l’Ajuntament ha editat 
la guia ‘Aturem la 
violència masclista’ 
amb informacions, 
telèfons útils, adreces 
web de referència i 
dades i recursos per 
a les persones que 

pateixen violència masclista o per a 
aquelles que creuen conèixer algun 
cas de violència al seu entorn. La 
presentació de la guia es va dur a terme 
el dia 25 en un acte al Molí del Foix.

El camí de 
Sardinyola ha 
incorporat recentment 
la senyalització d'un pas 
especial per a vianants. 
Aquesta és una via molt 
utilitzada per caminaires 
del municipi que podran 
gaudir amb aquesta 
mesura d’un recorregut 
més segur amb un tram 
de calçada diferenciat 
de l’espai destinat al 
pas de vehicles.
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Campanya sobre el consum 
responsable de roba 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha dut a terme aquest mes de 
novembre una campanya sobre el con-
sum responsable de roba. 

La proposta s’emmarca en les accions 
de promoció del civisme que s’estan 
duent a terme al municipi dins la cam-
panya ‘M’agrada el civisme’ i pretén 
posar sobre la taula elements de refle-
xió sobre el consum en el sector tèxtil 
i mostrar eines de consum conscient i 
alternatives existents.

La campanya inclou diverses activitats 
que van començar amb una representa-
ció teatral en clau d’humor, i de forma 
desenfadada, per reflexionar sobre les 
necessitats reals que ens duen a com-
prar roba i sobre quin paper juga la roba 
a les nostres vides, tot buscant alterna-
tives al consum sense caure en culpa-
bilitats. L’obra, anomenada Quina Tela, 
va anar a càrrec de la companyia Xucrut 
Teatre i es va representar a la casa de 
cultura Mas Catarro.

El dimarts dia 15 es va programar un ta-
ller-xerrada amb el títol Estirem del fil, 
per reflexionar sobre el sector tèxtil, les 
cadenes de producció, les deslocalitza-
cions i els efectes en els àmbits laborals, 
mediambientals i socials. L’acte es va 
fer al Molí del Foix i va anar a càrrec de 
l’ONG SETEM.

La següent activitat fou la projecció 
del documental ‘Les costures de la pell’, 
del col·lectiu de joves No Dust Films, 
que mostrà, a l’Espai per a l’Emprene-
doria Social, les condicions de treball 
de precarietat extrema i confinament al 
sud-est indi. 

En cadascun dels actes hi va haver un 
punt informatiu d’alternatives de con-
sum de roba, com botigues de roba de 
segona mà, marques de roba de comerç 
just o pràctiques locals d’arranjament 
de peces de roba, tallers de roba artesa-
na, marques i roba de proximitat, entre 
altres. f

Teatre i debat per reflexionar sobre el consum de roba

Mercat 
d’intercanvi 

La campanya sobre el consum 
responsable de roba ha finalitzat 
amb el Mercat d’intercanvi de roba 
i complements, que enguany es va 
celebrar el diumenge 27 de novembre 
al matí amb una molt bona acceptació 
per part de les persones usuàries, que 
durant la setmana anterior, van portar les 
peces de roba a intercanviar a la parada 
gestionada pels voluntaris del Banc del 
Temps i situada davant de l’Ajuntament 
i a l’espai per a l’Emprenedoria.

El Mercat d’intercanvi es fa dues vegades 
a l’any (primavera i tardor), està obert 
a tothom i aposta pel foment de la 
reutilització i el reciclatge per donar una 
segona vida a objectes i peces que ja no 
s’utilitzen però que poden interessar a 
altres persones. El mercat està impulsat 
des del Banc del Temps i l’Ajuntament 
amb voluntat de promoure l’intercanvi 
com una acció quotidiana al municipi.
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El micòleg Enric 
Gràcia  va ser el 
protagonista de la 
xerrada que es va dur 
a terme el passat 8 de 
novembre al Molí del 
Foix per reconèixer els 
bolets. Les persones 
assistents van poder 
compartir experiències 
i coneixements a 
més de gaudir de les 
explicacions teòriques 
i pràctiques d’aquest 
reconegut expert. 

La Policia Local de Santa Margarida i els Monjos va celebrar la seva festa patronal el 
passat 27 d’octubre amb el reconeixement a diversos efectius de la Policia Local, ciutadans i 
membres d’altres cossos policials i de protecció civil, per la seva implicació en el treball policial 
i per la col·laboració ciutadana en la resolució de delictes o actes incívics. 

El projecte + 
Salut  ha començat ja a 
funcionar al municipi. Es 
tracta d’un programa que 
incorpora 15 dones amb 
problemes d’obesitat 
amb l’objectiu d’ensenyar 
nous hàbits saludables. 
Les sessions es faran 
fins al juny i compten 
amb la col·laboració 
de professionals del 
consultori mèdic.

Castanyada 
i zombies al 
Tangram
El passat 21 d’octubre els carrers del mu-
nicipi es van omplir de joves participants 
de la Survival Zombie organitzada des 
del Servei de Joventut conjuntament 
amb un grup de persones joves. Deu 
equips van participar de l’activitat, per 
aconseguir proves repartides per tot 

el municipi sense ser 
atacats pels zombies. 
L’activitat s’emmar-
cava el dels actes 
al voltant de Tots 
Sants, que van cul-
minar amb la tercera 
Castanyada Popular, 
que un any més van 
organitzar des l’As-
sociació Jove dels 
Monjos juntament 
amb Tangram, i que 
va acollir al voltant 

de 200 persones del municipi.
Com a novetat d’enguany, la festa va 
incloure la primera Timbalada casta-
nyera amb la col·laboració del grup de 
percussió Boomdakà i els timbalers dels 
diables Spantus.

Taller de hip hop 
al febrer

El proper mes de febrer el Tangram té 
previst realitzar un taller de ritmes amb 
l’objectiu de potenciar la creativitat de 
les persones joves a través del hip hop.

L’activitat, adreçada a nois i noies a 
partir de 12 anys, té com a finalitat la 
creació d’una lletra i la gravació de la 
mateixa amb la corresponent melodia 
instrumental. El taller es farà en quatre 
sessions de dues hores cadascuna i es-
tarà dirigit pel vocalista, productor i ar-
ranjador Pau Llonch. 

Les inscripcions són gratuïtes i estan 
obertes fins al 9 de gener enviant un 
whatsapp al 629 174 007 o per correu 
electrònic a l’adreça  joventut@sm-
monjos.cat
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Comencen 
les obres de 
millora de
l’estació 

Sis mesos després de la data inicial-
ment prevista, Renfe ha començat les 
obres de remodelació de l’estació de 
trens de Santa Margarida i els Monjos. 

Malgrat el retard en l’inici, provocat 
per la necessitat de coordinació de les 
obres i el pas dels trens entre RENFE i 
ADIF, els treballs estan avançant a bon 
ritme. 

Les obres han començat amb la deli-
mitació de zones per deixar-hi els ma-
terials d’obra i la creació d’unes noves 
andanes provisionals i d’un nou pas a 
nivell amb un recorregut de vianants 
i passatgers. Les obres es realitzaran 
principalment en horari nocturn per no 
entorpir el pas de trens.

La remodelació de l’estació de trens 
del municipi està pressupostada en 
1.470.000 euros i té un termini d’execu-
ció de 8 mesos durant els quals es cons-
truirà un pas sota les vies i es col·locaran 
ascensors per millorar l’accessibilitat. 
També es remodelarà íntegrament l’in-
terior de l’edifici de l’estació, s’aplicaran 

mesures d’estalvi energètic i es duran 
a terme tasques de recreixement de 
l’alçada de les andanes per arribar als 
68cm sobre la quota del carril i l’ampli-
ació de les mateixes fins a 200 metres 
per facilitar l’estacionament de trens en 

Ja han començat les obres a l’estació de trens 

doble composició, així com la instal·la-
ció d’un paviment podotàctil i noves 
marquesines. 

L’estació de Santa Margarida i els 
Monjos és utilitzada en dies laborables 
per 700 viatgers.  f

Dia universal dels 
drets del infants 
El 20 de novembre es commemora la 
Convenció dels Drets de l’Infant, apro-
vada ara fa 27 anys per les Nacions Uni-
des.
Per recordar la data, el sector del Pene-
dès i el Garraf de la Federació d’Esplais 
Catalans (ESPLAC) organitza cada any 
una gran trobada d’infants de les dues 
comarques a una localitat diferent. En-
guany la cita es va dur a terme els dies 
19 i 20 de novembre entre Vilafranca i 
els Monjos amb activitats obertes a 

tothom i d’altres dirigides només als in-
fants dels esplais. 
Als Monjos els nens i nens van poder 
gaudir  de jocs i activitats participatives 
i d’experimentació el dissabte davant 
l’Ajuntament, amb la instal·lació d’un 
poblat i fins i tot un sorral de jocs. 
Diumenge els infants van elaborar el 
manifest de les jornades i després de la 
seva lectura pública van cloure la festa 
amb un berenar i una sessió de mini Só-
nar, davnat la Biblioteca.
Els actes estaven organitzats per 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i ESPLAC, amb la col·laboració 
de l’esplai Vesper.
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L’Ajuntament congela les 
taxes i impostos per 8è any 

El ple de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida i els Monjos va aprovar el passat 
mes d’octubre les ordenances fiscals 
pel 2017 amb la congelació de les taxes i 
impostos que la ciutadania haurà de pa-
gar de cara a l’any vinent. 

Atès que la situació econòmica con-
tinua sent complicada per a moltes fa-
mílies, el consistori considera necessari 
continuar en la línia encetada ara fa vuit 
anys de no incrementar els tipus imposi-
tius de les ordenances fiscals.

Els únics canvis respecte el 2016 son 
les modificacions per adequacions a les 
normatives d’aquest any i la incorpora-
ció d’una ordenança reguladora de la 
taxa per la instal·lació de caixes auto-
màtics/màquines de venda automàtica 
a les façanes dels immobles amb accés 
directe des de la via pública. La taxa gra-
varà l’aprofitament especial del domini 
públic per part de les entitats finance-
res, comerços de vídeo club o altres 
caixers automàtics. Les ordenances de 
2017 també estableixen que les perso-
nes que ho desitgin podran fraccionar 
el pagament dels seus impostos, tant 
si aquests estan domiciliats com si no, 
sempre que el pagament es faci en el 
període voluntari. Fins ara aquesta op-
ció únicament s’aplicava als impostos 
domiciliats.

Les ordenances van ser aprovades 
amb els vots a favor del PSC i els vots 
contraris de PA- CUP, ERC i CIU. f Nova taxa pels caixers

Comunicat en 
relació a la sentència 
emesa pel jutjat 
de Vilanova i la 
Geltrú
L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos ha tingut coneixement 
de la sentència emesa pel jutjat de 
Vilanova i la Geltrú, referent a la 
querella contra l’ex alcalde.
La sentència, que no és ferma i ad-
met apel·lació, absol l’exalcalde 
Jordi Girona i la secretària munici-
pal dels delictes de  tràfic d’influ-
ències, aprofitament d’informació 
privilegiada, usurpació de funcions 
públiques i negociacions i activitats  
prohibides a funcionaris públics, i 
els condemna a la inhabilitació de 
càrrec públic per prevaricació admi-
nistrativa durant 9 anys, en el cas de 
l’ex alcalde i durant 5 anys i mig, en 
el cas de la secretària municipal.
Els advocats de la defensa han apel-
lat la sentència davant l’Audiència 
Provincial de Barcelona. 
L’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos respecta la sentència 
però considera que la gestió sem-
pre ha estat correcta i ha quedat 
demostrat que totes les determina-
cions que es van prendre, es van dur 
a terme per afavorir la millora del 
municipi i sense cap afany d’utilitzar 
els càrrecs públics per a un enriqui-
ment particular.

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS           

IMP. BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS

IMP. BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

IMP. BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS

IMP. BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS            

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS         

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS                      

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS                      

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS       

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS                     

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS

TAXA PER CLAVEGUERAM

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS

Data inici        Data Fi

02/05/2017    04/07/2017

                 01/06/2017

                 03/07/2017

       01/09/2017

       02/11/2017

01/09/2017    02/11/2017

01/03/2017    03/05/2017

15/09/2017    15/11/2017

02/05/2017    04/07/2017

                01/06/2017

                02/10/2017

02/05/2017   04/07/2017

                01/06/2017

                02/10/2017

02/05/2017   04/07/2017

02/05/2017   04/07/2017

02/05/2017   04/07/2017

02/05/2017   04/07/2017

Calendari fiscal 2017
Data inici        Data Fi
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Sessió d’audiència pública 
municipal

L’Ajuntament va celebrar a principis de 
novembre la segona sessió d’audiència 
publica municipal d’aquest any. L’acte 
es va iniciar amb l’explicació, per part 
de l’alcaldessa Imma Ferret, de les or-
denances fiscals del 2017 i les línies de 
treball del pressupost per l’any vinent. 

En acabar l’exposició de projectes, els 
portaveus dels grups municipals van ex-
posar les seves consideracions. CIU ho 
va fer recordant la tasca realitzada per 
la consecució de les obres de reforma 
de l’estació de RENFE, mentre que ERC 
i PA-CUP van centrar les seves interven-
cions en diverses consideracions sobre 
els processos judicials que afecten l’ex 
alcalde i la secretària municipal. Des del 
PSC es va elogiar la participació pública 
a la sessió d’audiència.  

Seguidament es va iniciar el torn de 
paraula obert al públic assistent, que 
va poder formular preguntes i suggeri-
ments variats, amb un debat que s’arti-
culà entorn a temes com els processos 
judicials, l’estudi d’olors realitzat re-
centment per la UPC, les lluminàries de 
la via pública, algunes actuacions de la 
Policia Local, el manteniment de camins 
a les zones rurals o la problemàtica dels 

porcs senglars, entre altres.
Els suggeriments recollits a l’audiència 

es treballaran des de les àrees tècniques 
de l’Ajuntament i es donarà resposta en 
la mesura que sigui possible. f

Un ajuntament
més accessible
a la ciutadania
L'Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos està enllestint la fase 
final de la implementació de l'ad-
ministració electrònica per tal que 
qualsevol persona pugui relacio-
nar-se electrònicament amb l’Ajun-
tament.
L'alcaldessa, Imma Ferret, ha expli-
cat que “s'està fent un esforç molt 
important per l’adaptació als re-
queriments de la llei, tant per com-
plir amb l’accessibilitat de tràmits 
del ciutadà amb l’administració, 
com per millorar els processos in-
terns del propi Ajuntament”.
El procés d'adaptació es va iniciar fa 
uns mesos i està adreçat a l’elimina-
ció progressiva de la tramitació en 
suport paper per tal d’aconseguir 
una administració més propera a la 
ciutadania, més àgil, eficient i inno-
vadora.
Tothom que ho desitgi tindrà accés 
a tots els tràmits de l'Ajuntament 
amb la possibilitat de fer-los telemà-
ticament. També es podrà consultar 
l'estat d'una sol·licitud feta per in-
ternet o l'OAC i aportar documenta-
ció, si fos requerida. Una altra de les 
novetats és la possibilitat de fer no-
tificacions elec-
tròniques amb 
totes les garanti-
es jurídiques.
Per implemen-
tar l'administra-
ció electrònica, 
l'Ajuntament ha 
utilitzat les eines 
de la plataforma 
AOC que coor-
dinen les dife-
rents administra-
cions catalanes. 
També s’està tre-
ballant en el nou 
web municipal 
que serà operatiu 
en breu.

Audiència pública municipal

Aprovació dels 
pressupostos 
El proper 12 de desembre és previst que 
es sotmetin a aprovació del plenari mu-
nicipal els pressupostos municipals de 
2017. El comptes pretenen continuar 
incidint de forma especial en partides 
de suport social, i manteniment dels 
serveis. En el capítol d’inversions per 
a l’any vinent i posteriors, destaquen 
diverses millores en equipaments es-
portius, com ara la pista poliesportiva 
dels Monjos, les reformes del celler del 
Castell de Penyafort o l’arranjament de 
diversos espais públics, entre altres.
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Repensar els
patis escolars

Les tres escoles de Santa Margarida 
i els Monjos: Doctor Samaranch i Fina, 
Sant Domènec i Arrels, han dut a terme 
aquesta tardor jornades de participació 
que han implicat a la comunitat educa-
tiva i les famílies per tal de millorar les 
instal·lacions dels patis de les escoles. 

En general s’han dut a terme les pro-
postes que havien proposat les escoles 
per repintar o instal·lar elements deco-
ratius i pràctics pel lleure dels infants 
durant l’hora del pati.

Les jornades es van viure en diferents 
dissabtes a tots tres centres amb un im-
portant ambient lúdic de participació i 
col·laboració entre l’escola i les famílies 
participants. 

L’alcaldessa Imma 
Ferret i la regidora 
Filo Martínez es van 
reunir aquest novembre 
amb la directora de 
serveis territorials 
del departament 
d’ensenyament Lluïsa 
Nicolau per traslladar 
a la Generalitat la 
petició conjunta de 
l’Ajuntament i l’institut 
d’un nou cicle formatiu 
de grau mitjà de cara 
al proper curs.

Catorze joves  van iniciar el passat mes de setembre les classes d’una nova edició del 
Programa de Formació i Inserció (antic PQPI) d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics. El curs, que arriba enguany a la cinquena edició, ha donat molt bons fruits fins ara 
al municipi i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Les castanyeres 
va arribar un any més a 
les llars d’infants dels 
Monjos i la Ràpita de la 
mà de les voluntàries 
dels tallers de la memòria 
que van protagonitzar 
l’entranyable visita 
vestides de veritables 
castanyeres, repartint 
castanyes i jugant 
amb els nens i nenes 
de les dues llars.

190 persones 
a l’escola d’adults

El passat mes de setembre va iniciar-se 
el curs 2016-17 a l’escola municipal de 
formació d’adults Fina Garcia Mateu.

Les classes han començat amb 190 per-
sones inscrites en els diferents mòduls 
i nivells de ca-
talà i castellà; 
aprenentatges 
instrumentals 
i competènci-
es bàsiques i 
transversals; 
anglès bàsic 
conversa – di-
àleg (diferents 
nivells); ale-
many bàsic i 
competències 
informàtiques.

L’escola, ubicada a la casa de cultura 
Mas Catarro realitza també un any més 
els cursos de preparació per a la prova 
d’accés a cicles formatius de grau mitjà, 
amb 15 alumnes i de grau superior, amb 
19 alumnes. 

Els cursos de l'escola d'adults es rea-
litzen en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona.
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Mesures contra la 
pobresa energètica

L’Ajuntament informa a les persones 
en situació de vulnerabilitat davant la 
pobresa energètica per tal que s’adre-
cin als serveis socials municipals per ex-
posar el seu cas i estudiar les possibles 
mesures pal·liatives. 

La llei catalana estableix que les em-
preses subministradores han de sol-
licitar un informe als Serveis Socials 
municipals abans de realitzar un tall de 
subministrament per impagament. 

Les companyies remeten cada mes a 
l’Ajuntament un llistat amb les dades 
dels clients afectats per impagament i 
des de l’administració local s’envia una 
carta a cadascuna d’aquestes persones 
informant de la situació i demanant que 
contactin  amb  Serveis Socials per va-
lorar si la persona o la unitat familiar es 
troba en alguna de les situacions de risc 
d’exclusió residencial.

A partir d’aquesta valoració, Serveis 
Socials remet un informe a la compa-
nyia per tal que no es procedeixi al tall 
del subministrament.

Des de la implementació de la llei, l’any 
passat, 36 famílies de Santa Margarida i 
els Monjos s’han pogut acollir a aques-
tes mesures per evitar el tall del submi-
nistrament. Des de l’Ajuntament s’in-

sisteix en la necessitat de posar-se en 
contacte amb els Serveis Socials muni-
cipals en cas d’estar en situació de risc i 
es demana que es comuniqui igualment 
si s’és coneixedor d’alguna persona que 
ho pugui estar. f

Mesures contra la pobresa energètica

150 anys de la 
riuada del Foix 
El passat dia 20 d’octubre es van com-
plir 150 anys d’una de les grans riuades 
de la que queden referències escrites al 
municipi, l’any 1866, quan les aigües van 
superar amb escreix el nivell del pont 
existent en aquell moment. La família 
Bigaire-Alvero va conservar una de les 
plaques que durant molts anys van mar-
car el nivell de les aigües a l’avinguda 
de Catalunya i la va cedir a l’Ajuntament 
per ser instal·lada de nou, el dia 20, com 
a recordatori de l’efemèride.

Nou espai 
d’opinió pública 
al Nosaltres
Des d’aquest número, i a proposta 
del Consell de Comunicació, el No-
saltres compta amb un índex amb 
la distribució del principals temes 
d’aquesta publicació. Entre els nous 
apartats, la revista incorporarà un 
espai d’escrits d’opinió sobre temà-
tica local. Per participar-hi caldrà en-
viar els articles amb un títol i un mà-
xim de 1.000 caràcters, amb espais 
inclosos, a l'adreça comunicacio@
smmonjos.cat amb una fotocòpia 
del document d’identificació de la 
persona responsable de l’escrit.

Bones pràctiques 
de la Biblioteca
El Servei de Biblioteques de la Dipu-
tació de Barcelona ha escollit dues 
activitats de La Biblioteca per incor-
porar-les al seu Banc de Bones Pràc-
tiques. Una d’elles és l’Entrecontes, 
una activitat mensual de promoció 
de la lectura per a infants de 5 a 7 
anys; i l’activitat que la biblioteca re-
alitza cada any a la Festa de la Soli-
daritat de l’institut el Foix, on es tre-
ballen els valors amb alumnes de 1r 
d’ESO, a través d’àlbums il·lustrats.

Senyalització als 
polígons
L’Ajuntament ha col·locat aquesta 
tardor una nova senyalització de les 
empreses instal·lades al polígon Pla 
de l'Estació, responent a la deman-
da que havien fet molts d’aquests 
operadors per tal de donar més vi-
sibilitat a les firmes i, sobretot, per 
facilitar l’accés dels transportistes o 
clients. Les senyals han estat molt 
ben rebudes per part de la comuni-
tat empresarial.
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f La seva celebració dóna un
important impuls a la restauració, 
el comerç local i a la vitalitat del 
municipi, que té els diumenges 
un dels principals pics d’activitat

f Actualment el mercat és un 
model per a molts altres 
mercats d’arreu de Catalunya 
pel que fa al sistema 
d’organització i serveis

f El mercat es va inaugurar l’1 
de desembre de 1991 per 
contrarestar els efectes que 
l’obertura de la variant pogués 
causar en el comerç local

limentació, parament de 
la llar, roba... Al mercat es 
pot trobar gairebé de tot 
i en diumenge. Això, unit 
a unes bones condicions 
d’aparcament i a una 
oferta acurada han fet que 
durant 25 anys, el mercat 
s’hagi convertit en un 
referent a la comarca i a 
nombroses zones de l’àrea 
metropolitana.
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El Mercat setmanal 
compleix 25 anys

L’1 de desembre de 1991 va ploure gai-
rebé tot el matí i no fou precisament 
una jornada plàcida de passeig familiar. 
Però malgrat tot, el mercat dels Monjos 
va arrencar a caminar com una aventura 
que apostava per oferir espais de com-
pra en diumenge, cosa gens habitual fa 
25 anys, i com una eina de dinamitza-
ció del teixit comercial local davant els 
canvis que comportava la variant de la 
N340 i l’eliminació del pas de vehicles 
pel centre de la localitat i perquè pel 
fet de tenir el mercat els diumenge es 
permet que els comerços puguin obrir 
aquest dia.

Un quart de segle més tard es pot 
comprovar que l’objectiu es va complir. 

El proper dia 4 de desembre, l’Ajun-
tament commemorarà els 25 anys del 
mercat amb una festa que inclourà acti-
vitats diverses a partir de les 11 del matí, 
amb sorteigs, regals i animació. A dos 
quarts d’una del migdia és previst que 
es duguin a terme els parlaments insti-
tucionals de commemoració. 

25 anys d’història
El mercat va néixer en un espai aca-

bat d’urbanitzar, la rambla de Penyafel, 
amb l’impuls de l’Ajuntament i el suport 
del Gemi d’Encantistes de la Província 
de Barcelona. 

El primer any no va ser fàcil. S’havia de 
consolidar la iniciativa i fer-la coneguda. 
Algunes parades marxaven i altres arri-
baven però de mica en mica el mercat 
es va anar omplint de públic i en pocs 
anys va consolidar el model actual, amb 
190 parades, algunes de les quals enca-
ra hi són des del primer dia, i una mitja-
na de 4.000 visitants setmanals.

El mercat es celebra tots els diumenges 
al matí i té 1.200 metres lineals de venda 
que es distribueixen entre la rambla de 
Penyafel, l’avinguda de Cal Salines i una 
zona de l’aparcament del mercat.

Des de l’Ajuntament es treballa de for-
ma molt estreta amb l’associació del 
Comerç del Foix per aprofitar les sinèr-

gies que genera el mercat per afavorir 
el comerç local. Una relació que ha estat 
posada com a exemple en diverses oca-
sions per la Diputació de Barcelona, per 
la bona integració entre el teixit comer-
cial i el mercat no sedentari. 

Millores constants
Una de les principals millores del mer-
cat va ser la pavimentació de la zona 
d’aparcament d’entrada als Monjos, 
que va permetre una reorganització de 
les parades, la concentració de l’àrea 

d’alimentació i la millora dels punts de 
llum. 
Des de l’any 2009 l’Ajuntament té la 
gestió total del mercat i és qui realitza 
el control dels paradistes, els assenta-
ments de metres quadrats i la neteja, 
amb el suport d’una empresa adjudica-
tària. 
L’any 2014 es va incorporar la construc-
ció d’un nucli d’entrada al mercat amb 
dos mòduls que inclouen un punt d’in-
formació turística, magatzem i lavabos 
pels visitants. f

El mercat dels diumenges rep cada setmana uns 4.000 visitants

Els primers 
temps del 
mercat van ser 
difícils però es va 
anar  consolidant
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M’AGRADA
EL CIVISME

i PER AIXÒ...

CONTENIDORS

RESPECTO L’HORARI DE
LLENÇAR LA BROSSA ALS
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Llums, color i 
activitats per 
les festes de 
Nadal i Reis 

Concerts de Nadales, 
activitats culturals, àpats 
familiars i celebracions 
amb amics o un llarg 
etcètera de propostes 
omplen les agendes d’unes 
festes que omplen de llum 
als carrers i enalteixen 
sentiments de solidaritat i 
fraternitat.
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Les festes nadalenques ens conviden 
a gaudir de l’ambientació, els retroba-
ments familiars o les il·lusions infantils 
amb agendes atrafegades i llargs àpats 
que ens conviden a viure en família i a 
gaudir del Nadal. Però són també dies 
per recordar que sempre, aquí i allà, 
trobarem persones que ho passen ma-
lament, que han perdut éssers estimats 
o que pateixen malalties. Cal tenir-ho 
present en tot moment.

Fira de Nadal 
La inauguració de les llums de Nadal 

del primer de desembre dóna el tret 
de sortida a les diverses activitats que 
s’han programat aquest any a Santa 
Margarida els Monjos. Una de les pri-
meres és la Fira de Nadal, que es farà 
el dia 11 de desembre al matí, a la plaça 
de Pau Casals amb parades d’artesania, 
activitats lúdiques infantils i familiars i 
un immens Tió que, per segon any, que-
darà instal·lat durant totes les festes a 
la plaça. Durat el dia de la fira els bars i 
restaurants el municipi oferiran menús 
nadalencs a preus promocionals.

En el calendari de propostes destaca 
també la celebració d’una nova campa-
nya del Comerç del Foix, amb el sorteig 
de premis de la ja tradicional Megapa-
nera.

Activitats infantils i esportives
Si les festes del municipi destaquen 

per alguna activitat al municipi, aquesta 

és, sens dubte, la gran quantitat de pro-
postes lúdiques i esportives adreçades 
a infants i joves. 

L’agenda inclou un any més el Parc Na-
dalenc Esportiu, un clàssic que es fa a la 
pista de l’avinguda de Catalunya, amb 
una gran participació d’infants. El parc 
està organitzat pel servei d’esports de 
l’Ajuntament i es farà del 27 al 30 de de-
sembre i del 2 al 4 de gener, de 5 a 8 del 

vespre. 
Des de l’esplai El Vesper s’han orga-

nitzat també nombroses activitats lúdi-
ques infantils del 27 al 30 de desembre 
amb propostes que es faran als matins a 
l’escola Arrels.

El pavelló municipal d’esports acollirà 
també el parc d’inflables Boti-Boti del 2 
al 4 de gener, de 4 a 8 de la tarda i final-
ment, des del Tangram s’ha organitzat 

La Fira de Nadal 
es farà enguany 
el dia 11
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també una programació especial d’acti-
vitats per als joves.

Pessebres, patges i Reis Mags
Un dels clàssics del Nadal és el con-

curs de pessebres. Aquells que vulguin 
participar-hi cal que tinguin en compte 
que enguany hi ha algunes novetats en 
el sistema de participació. Les bases es 
poden consultar al web municipal.

Els patges reials han anunciat que arri-
baran als Monjos el dia 29 a les 7 de la 
tarda i recolliran les cartes davant l’Ajun-
tament. L’endemà dia 30, seran al CCRR 
de la Ràpita a partir de les 6 de la tarda.

I després dels emissaris reials, serà el 
torn per l’arribada de Ses Majestats els 
Reis de l’Orient, la nit del 5 de gener.  

Les cavalcades començaran a les 6 de 
la tarda amb l’arribada a la Societat de 

El parc d’inflables 
és un dels clàssics 
del les festes

Mostra Artística
La Mostra Artística Sant Raimon de 
Penyafort torna un any més durant les 
festes per promoure treballs realitzats en 
pintura, ceràmica, fotografia i escultura. 
L’Ajuntament és l’organitzador d’aquest 
certamen que enguany obrirà del 12 
al 23 de desembre a la casa de cultura 
Mas Catarro i que incorpora la primera 
edició de la Mostra Artística Infantil.
El lliurament de premis es farà el 16 de 
desembre a les 19.30 h, amb un concert 
final de les corals Amics de Penyafel i 
Riudebitlles. L’exposició es podrà visitar 
de dimarts a divendres, de 16.30 a 19 h.

Cal Rubió on recolliran les cartes dels 
infants. 

A les 7, la cavalcada arribarà als Monjos 
i passarà per tota l’avinguda de Catalu-
nya, girarà pel carrer de Santa Marga-
rida i continuarà fins a la rambla de Pe-
nyafel, on es farà la recepció oficial per 
part de les autoritats locals i els infants. 
Aquest any per motius de seguretat no-
més es donaran caramels a la rebuda de 
Ses Majestats, a la rambla de Penyafel.

A la Ràpita, la cavalcada començarà a 
les 7 i recorrerà els carrers centrals del 
poble, fins al CCRR, on ses majestats sa-
ludaran des del Balcó del Centre i segui-
dament recolliran les cartes dels nens i 
nenes.  

Nadal Solidari
L’associació Som Solidaris fa una crida 

a tenir presents aquests dies les famílies 
que pateixen dificultats al municipi. Les 
persones que ho desitgin poden col·la-
borar realitzant donatius d’aliments als 
establiments que col·laboren en la cam-
panya Sos Aliments. 

Una altra de les campanyes que es rea-
litza és la de la recollida de joguines noves 
per a famílies amb manca de recursos, a 
càrrec de benestar Social i la Creu Roja. 
Per col·laborar-hi es poden comprar jo-
guines noves i portar-les als establiments 
col·laboradors o a l’Ajuntament, abans 
del 5 de gener. Enguany també hi haura 
recollida a la Fira de Nadal o a les activi-
tats del Parc Nadalenc. f
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Escola de 
pares i mares

Les Associacions de Pares i Mares del 
municipi i l’Ajuntament han realitzat 
aquestes darreres setmanes la segona 
edició de l’escola de pares i mares amb 
un cicle de xerrades de suport a la fun-
ció educa-
tiva de les 
famílies.

Les prime-
res sessions 
es van fer a 
l’octubre a 
l’escola Dr. 
Samaranch 
amb una xerrada titulada ‘Què fem 
quan apareixen problemes en l’apre-
nentatge?’.

Per la segona sessió es va escollir en-
guany una xerrada col·loqui titulada ‘Va-
lors per fer-los créixer’, que va tenir lloc 
en dues sessions a l’escola Arrels amb 
una molt bona acceptació de públic. 

Finalment el cicle el tanca l’escola Sant 
Domènec amb una sessió sobre l’ús de 
xarxes socials per part dels nens i ne-
nes, a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 

Nou any amb festes d’hivern 
als Monjos i la Ràpita

Al gener, amb l’arribada del nou any, 
tornen les festes majors d’hivern als 
Monjos i la Ràpita amb programes d’ac-
tes organitzats per les dues societats 
del poble, la SCE La Margaridoia en el 
cas dels Monjos i el CCRR de la Ràpita.

Enguany la festa dels Monjos comen-
çarà el 13 de gener amb el pregó i el tra-
dicional sopar popular que finalitzarà 
amb un ball a càrrec del duet Corxet. La 
venda de tiquets del sopar es farà els 
dies  9, 10 i 11 de gener, de 18 a 20 h, a la 
secretaria de la societat.

L’endemà dissabte es farà el concert i 
ball de Festa Major amb el grup musical 
Què tal i diumenge els actes finalitza-
ran amb l’ofici en honor de sant Antoni, 
amb la participació de la coral La Mar-
garidoia, que cantarà els goigs durant 
la celebració i en acabar oferirà un petit 
tast del seu repertori. A la tarda el pro-

grama preveu la representació de l’obra  
“Bojos pel bisturí”, a càrrec del Grup de 
Teatre Amateur Margaridoia.

A la Ràpita el sopar de Festa Major al 
CCRR inaugurarà els actes de la festa 
major d’hivern el divendres 20 de ge-
ner. L’endemà dissabte dia 21, els actes 
començaran amb una xocolatada i jocs 
infantils que es faran al matí a la plaça 
del Centre i a la nit serà el torn pel tradi-
cional ball, que comptarà amb La Banda 
del Drac.

Els actes finalitzaran diumenge amb 
l’ofici en honor de sant Domènec, el 
cant dels goigs amb la coral l’Amistat i 
un concert de festa major al migdia, al 
CCRR.

A la tarda es farà la representació de 
l’obra ‘Sentències’, a càrrec de La com-
panyia és grata, inclosa en la Roda de 
teatre de Alt Penedès. f

El Casal de la gent gran de la Ràpita va celebrar el seu trentè aniversari el passat 
6 de novembre amb un dinar i ball amb música en directe. La festa, que es va fer a la sala 
d’actes del CCRR, va comptar amb la participació de la regidora Filo Martínez, l'alcaldessa 
Imma Ferret, i uns 80 socis i sòcies de l'entitat. Durant l’acte els membres de la Junta del CCRR 
van fer obsequi d’una planta per al Casal.

Activitats de la 
Casa d’Andalusia

La Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès ha 
organitzat el proper dia 8 de desembre 
la tradicional sardinada popular amb de-
gustació de “migas” andaluses a la Sala 
Alguer. La festa començarà a dos quarts 
de deu del matí amb la sardinada i les 
‘migas’ ser serviran al migdia. Els tiquets 
es poden adquirir durant la festa al preu 
de 3 euros.

El dissabte 10 de desembre també han 
programat un sopar per celebrar l’ani-
versari dels cors “rocieros” de l’entitat  
i el dia 17 duran a terme el tradicional 
festival de Nadales a les 8 del vespre, 
amb la participació dels cors de Creixell, 
El Vendrell, Sant Vicenç de Castellet, Es-
parraguera i Els Monjos. 

Les activitats nadalenques de la casa 
d’Andalusia finalitzaran el 31 de desem-
bre amb un sopar de cap d’any.
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La Festa del Most 
consolida activitats
La Ràpita va celebrar 

aquest passat mes de 
novembre una nova edi-
ció de la Festa del Most 
amb la consolidació de 
les activitats tradicionals 
i la comprovació de l’èxit 
que estan assolint noves 
propostes com la del 
Correcellers, que cada 
any aplega més públic, 
no tan sols tastant els 
productes que s’oferei-
xen als diferents cellers 
particulars del poble, 
sinó fins i tot acompa-
nyant la comitiva pels 
carrers. 

Les activitats de la festa 
van començar el primer 
cap de setmana amb la 
gimcana de tractors, el 
concurs de poda i el lliurament dels pre-
mis literaris Joan Mañé i Guillaumes. Al 
llarg de la setmana es van estar realit-
zant activitats com la tradicional nit de 
muntanyisme o una xerrada sobre viti-

Èxit aclaparador del Correcellers

de la Mostra de vins D.O. 
Penedès i Cava. 

Dissabte dia 19 fou el 
torn per a la vint-i-vuite-
na edició del Corremost, 
la novetat d’una sessió 
de tast de vins en an-
glès, la sisena edició del 
Correcellers o la sardina-
da popular.

L’endemà diumenge la 
Festa va continuar  amb 
la celebració del 36è 
Concurs de Tastavins de 
la Ràpita i una sessió de 
relats eròtics a la tarda.

Durant tot el cap de 
setmana el CCRR va aco-
llir  l’exposició de vins i 
caves en la que el públic 
pot degustar i gaudir del 
joc d’escapisme: l’elixir 

del rapitenc. 
La Festa del Most de la Ràpita està 

organitzada pel grup de Joves de la Rà-
pita, amb la col·laboració conjunta de 
l’Ajuntament i el CCRR. f

cultura de precisió i aplicació de drons 
a la vinya.

Els actes centrals van començar amb 
el pregó del periodista Joan Beumala, 
l’obtenció del most 2016 i la inauguració 

Premis Joan
Mañé i Guillaumes
Dins els actes de la Festa del Most de 
la Ràpita, el dissabte 12 de novembre 
l’església de la Ràpita va acollir el lliu-
rament dels XXVIII Premis Joan Mañé i 
Guillaumes convocats pel Grup d’Estu-
dis Rapitencs i amb la participació de 
gairebé un miler de treballs repartit en 
diverses categories, des d’infants de P3 
fins a adults.
L’acte va comptar amb la participació 
de l’exdirector de l’auditori Pau Casals 
del Vendrell, Juli Grandia, l’acaldessa 
Imma Ferret i el president del Grup d’Es-
tudis Rapitencs, Joan Torrents.

El Banc del Temps va realitzar a principis de novembre una nova trobada de socis 
i sòcies a la casa de cultura Mas Catarro amb vuit taules temàtiques dedicades a les diferents 
àrees de demanda d’intercanvis. Les persones interessades en conèixer les seves activitats, 
poden contactar amb el Banc del Temps els dimecres de 10 a 12 h a l’Espai d’Economia Social o 
a bancdeltempssmmonjos@gmail.com
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La colla d’en 
Serrallonga  de 
l’Escarabina va participar 
el passat 24 de setembre a 
la festa Torna Serrallonga, 
de Sant Hilari Sacalm, 
una de les festes més 
importants dedicada al ball 
i al seu cap. La colla local 
va ser molt ben rebuda 
per la representació del 
seu sainet i ja han estat 
convidats pel l’any vinent.

Actes remullats 
a Cal Rubió
Un any més la Festa Major de Cal Rubió 
va omplir d’activitats els carrers del po-
ble, al voltant de la festivitat del Pilar.
La Festa Major va començar el 7 d’octu-
bre amb una xerrada sobre alimentació 
i va incloure nombroses activitats fins 
a la seva cloenda. Algunes de les més 
destacades foren la tarda de màgia i les 
havaneres de dissabte; la tradicional bi-
cicletada a la font de cal Morgades i el 
concurs de coques, el diumenge; el cor-
refoc i el castell de focs del dia 11 o l’ex-
hibició folklòrica del dia 12. Aquesta es 
va veure afectada per la pluja i la mostra 
es va fer a l’interior de la Sala.
La festa va acabar el dia 16 amb la nove-
na edició de la caminada popular Alexis 
Rubió.

Activitats a la 
Margaridoia
La Societat Coral i d’Esbarjo La Marga-
ridoia ha celebrat durant el mes de no-
vembre el 114è. aniversari de l’entitat, 
amb un concert, un sopar-ball i una re-
presentació teatral. Actualment seguei-
xen els tradicionals balls dels dissabtes 
i les classes de ball de zumba, bachata, 
salsa, ball en línia i ball de saló. Al gener 
s’iniciaran les classes de gralla i timbal, 
amb inscripcions tots els dimarts de 
desembre, a secretaria,  de 18 a 19 h, o 
a s.c.e.lamargarido-
ia@gmail.com.
L’entitat prepara 
també un sopar de 
Cap d’Any amb Kha-
os Show i Dj Psico-
trònic. Per reservar 
cal adreçar-se a la se-
cretaria del 19 al 21, 
de 18 a 20 h.
Al gener hi ha pro-
gramada la Festa Major d’Hivern, que 
es durà a terme del 13 al 15 i una sortida 
a veure els Pastorets de Calaf el 29 de 
gener. La reserva de plaça es pot fer fins 
al 10 de gener. Les places són limitades.

El Comerç del 
Foix i l’Associació 
d’empresari del Penedès 
i el Garraf, ADEPG, 
van signar a finals de 
novembre un conveni de 
col·laboració per dur a 
terme accions formatives, 
de dinamització i de suport 
a l’activitat comercial. El 
conveni permetrà que 
ambdues entitats puguin 
gaudir d’avantatges de 
manera recíproca. 
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Trobada 
a Montserrat

Unes 150 persones van participar un 
any més a l’estada a Montserrat que 
s’organitza des dels Monjos. Els primers 
veïns en arribar van desplaçar-se al 
recinte de la muntanya el divendres dia 
18, si bé la major part dels actes i dels 
assistents ho van fer estrictament 
durant el cap de setmana. Allà van poder 
gaudir de les tradicionals caminades 
diürna i nocturna, les visites lliures 
dels participants o l’assistència a les 
celebracions eclesiàstiques i a les 
actuacions de l’escolania. Un dels actes 
més concorreguts continua sent també 
la xocolatada, que preparen algunes 
veïnes del poble per a totes les persones 
assistents.

Cicle Pensar 
per avançar

Santa Margarida i els Monjos compta 
des d’aquesta tardor amb una nova ini-
ciativa cultural plural i oberta impulsada 
pel Consell Pastoral. Es tracta del cicle 
Pensar per avançar, on es proposa una 
conversa de tots els qui s’hi apleguin per 
compartir el propi punt de vista, amb lli-
bertat d’opinió sobre el tema que pro-
posi la persona convidada. Els primers 
pensadors del cicle van ser M. Isabel Eli-
zalde, Catedràtica de la UAB i coneguda 
al municipi i al Penedès pel seu origen, i 

Arcadi Oliveres, professor d’economia, 
escriptor i activista social. La pròxima 
sessió es farà el 16 de desembre a la 
sala Sant Jordi a la Parròquia de Santa 
Margarida, amb la invitació a pensar a 
càrrec de Sor Lucia Caram, que qüesti-
onarà el consumisme d’aquestes dates 
nadalenques.

La Marató de 
Tv3, en col·laboració 
amb la xarxa de 
Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona 
ha organitzat aquestes 
darreres setmanes 
diverses xerrades sobre 
els ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Els 
Gegantons de La Ràpita 
també han dut a terme 
activitats de la Marató.

L’ADF Penedès Garraf 
ha organitzat un curs 
teòric i pràctic que es 
durà  a terme al gener 
als Monjos i estarà 
obert al veïnat, per tal 
que pugui veure les 
actuacions que es duen 
a terme en cas d’incendi 
forestal. Al novembre 
els voluntaris de l’ADF 
han estat fent classes 
a l’escola de Seguretat 
Pública de Catalunya.
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L’Ajuntament organitza el Parc Nadalenc Esportiu, una cita clàssica adreçada a infants 
a partir de 6 anys amb una àmplia oferta d’esports, circuits d’aventura, i tallers. El parc es farà 
els dies 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h, a la pista de l’avinguda de 
Catalunya. L’entrada d’un dia costa 3 euros o 14 euros l’abonament pels 7 dies. 

Medalles pel 
Karate local
L’Escola d’Arts Marcials Japoneses 
“Ken-Zen Dojo” de Santa Margarida i 
els Monjos va monopolitzar el medaller 
a la categoria infantil en el primer Tor-
neig Nacional Nihon Kobudo celebrat a 
Llers (Girona) el passat 19 de novembre, 
amb l participació de 250 infants d’arreu 
de Catalunya. Els esportistes locals van 
aconseguir les me-
dalles d’or, argent i 
bronze a la modalitat 
de “Karate Kata”.
Els petits karateques 
eren Biel Ledesma, 
Julen Castro i Javi-
er Peña. Al mateix 
campionat, Òscar 
González va obte-
nir tres bronzes a la 
categoria sènior i Román Fernández va 
guanyar dos bronzes a la categoria ve-
terans. Víctor Herrero, director del Ken-
Zen Dojo, també va ser premiat amb el 
Trofeu al “tècnic més destacat”. 

Curses i cros 
amb gairebé 900 
atletes 
El 15 d’octubre es va celebrar una nova 
edició del Cros Escolar i les Curses de 10 
i 5 Km organitzades pel Servei Munici-
pal d’Esports de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de les AMPA de les escoles 
Doctor Samaranch, Arrels, Sant Domè-
nec, l’institut del Foix i el Consell Espor-
tiu de l’Alt Penedès. 
La matinal atlètica, amb sortida i arriba-
da des del camp de futbol municipal, va 
comptar la participació de gairebé 900 
atletes, uns 600 al cros i 260 a les cur-
ses.
A la cursa reina, els guanyadors van ser 
Ibrahim Chakir, del Club Atletisme Vila-
franca, amb un temps de 32 minuts i 24 
segons i Íngrid Pino, en fèmines, amb un 
temps de 38 minuts i 19 segons.
A la prova de 5 km els guanyadors van 
ser Jauad Hssini i Mercè Guerra.El C.P. Monjos  

va fer la presentació 
de la nova temporada 
amb una jornada partits 
amistosos, l’habitual 
menjar social i la 
presentació dels equips. 
Com novetats destaquen 
les incorporacions de Xavi 
Brichs com entrenador 
de l’aleví i l’nfantil, la de 
Mònica García a la junta 
i la creació d’un nou 
equip benjamí femení.

El sènior 
femení  CV Monjos 
Pansalud Vitality va 
estrenar la temporada 
a 1a Divisió Nacional 
després de guanyar a 
l’IBSA de Las Palmas de 
Gran Canària el passat 
12 de novembre. El club 
ha aprofitat aquest 
inici de temporada 
per fer una fotografia 
oficial de la major part 
dels seus integrants.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El govern socialista a l’Ajuntament ha aprovat en solitari i amb els 
vots en contra de la resta de grups de l’oposició la congelació de 
les taxes i  impostos municipals pel proper any 2017. Donada que 
la situació econòmica continua sent complicada per a moltes famí-
lies, i tenint en compte que tenim una economia sanejada a l’ajunta-
ment gràcies a la bona gestió econòmica, el nostre grup considera 
necessari continuar en la línia encetada de no incrementar els tipus 
impositius de les ordenances fiscals. Són 8 els anys consecutius que 
el govern municipal socialista decideix no incrementar, ja que com 
sempre hem dit, volem estar al costat de les persones, sobretot 

d’aquelles amb més necessitats. Treballem i continuarem treballant 
per la cohesió social, per eliminar qualsevol tipus d’exclusió i per la 
millora de la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes. De 
cara al pressupost pel proper exercici, l’atenció a les persones, el 
manteniment i millora dels serveis municipals tenint en compte el 
pla d’actuació municipal, amb una gestió eficient i eficaç dels recur-
sos públics, seran els eixos principals del pressupost . Aquesta és la 
nostra política, les persones!
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               PS
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Taxes i impostos municipals congelats per 8è any consecutiu

Propostes econòmiques i administratives que va fer Esquerra i que 
l’alcaldessa no va permetre que es discutissin, ni es votessin. Tan 
sols va permetre la votació de les propostes socialistes.
IBI zero per als nous autònoms.- Adreçat als veïns i veïnes que iniciïn 
una activitat professional al municipi. 
Subvencions del 50% del IBI a les famílies amb pocs ingressos eco-
nòmics.
Subvencions del 20% del IBI a aquelles empreses que creïn llocs de 
treball estables.
Reducció del 10% del IBI agrícola.

Subvencionar el 100% del IBI a les associacions culturals i recreatives.
Subvencions del 25% del IBI a aquelles empreses destinades a forma-
ció i/o venda de productes culturals (llibreries, equipaments),   no-
ves tecnologies o d’altres sectors a determinar. La qual cosa podria 
modificar la tendència a la implantació de bars.
Bonificació del 50% del Impost de Vehicles als vehicles híbrids i 100% 
als elèctrics, per tal de millorar l’emissió de gasos contaminants.
Bonificació del 100% del Impost de Vehicles de més de 25 anys, tal 
com succeeix a moltes localitats.
http://smmonjos.esquerrarepublicana.cat       

Propostes d'Esquerra per 2017

Horaris d’atenció al públic del grup de CDC a l’Ajuntament.
Tots els dilluns de 20 a 21 h, a l’Ajuntament

pobleactiusmm@gmail.com
twitter@PACUPSMM
facebook/pobleactiusmm



Anna de Lamo
fdemocràcia i respecte
El projecte és molt 
positiu perquè permet 
complementar les 
feines que ja fan 
els nens i les nenes 
habitualment a 
classe amb el treball 
de molts aspectes 
democràtics. Han 
de respectar els torns de paraules, les 
opinions dels altres, han de presentar i 
defensar els seus projectes i sotmetre’ls 
a votació. La veritat és que estan molt 
motivats i els crida molt l’atenció. A la 
que els parles de la cooperativa se’ls nota 
que ho fan amb ganes i amb il·lusió.

Ian Guerra
fresponsabilitat
M’agrada molt la cooperativa i em vaig 
presentar com a 
president perquè 
vaig pensar que 
sóc responsable, 
ho volia provar i 
em van escollir. Als 
companys de classe 
els agrada molt 
la Cooperguai i anem seguint tots 
els passos per tirar-la endavant. Crec 
que el projecte ens podrà servir 
d’experiència per quan siguem grans.

Montse Raventós
fcomplicitat
Des de la Mancomunitat Penedès Garraf 
aquest és el tercer any que tirem endavant 
el projecte i que coordinem junt amb 
la Renata Bedós. El 
fet que sigui una 
cooperativa, fa que 
cada alumne sigui soci 
i treballador alhora 
i això els vincula 
a tots i els ofereix 
responsabilitats. El 
programa també busca la complicitat 
de les famílies amb l’aportació 
de coneixements personals o 
professionals que ajudin als infants. 
Els resultats han estat molt positius.

Jugar, aprenent a ser 
persones emprenedores

El CUEME fomenta el treball en equip

L’alumnat de 5è de primària de l’escola 
Arrels ha iniciat aquest curs el programa 
Cultura emprenedora a l’escola (CUE-
ME) que impulsen des de la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos i la Mancomuni-
tat Penedès Garraf per difondre valors 
bàsics com el treball en equip, l’expres-
sió oral o la iniciativa en la presa de de-
cisions.

El programa és el primer any que s'acull 
al municipi i el tercer any que es duu a 
terme a les comarques del Penedès i el 
Garraf amb molt bona acollida, ja que ha 
permès fomentar la cultura emprene-
dora entre l’alumnat, tot treballant des 
de diferents matèries escolars de forma 
transversal. 

A l’escola Arrels la cooperativa portarà 
per nom Cooperaguai i compta amb un 
capital social de 114 euros aportat pels 
19 infants de la classe. Els primers pas-

sos han estat l’elecció del nom, l’equip 
directiu i la legalització amb un CIF es-
colar. Ara els infants hauran de decidir 
quins departaments volen per a la seva 
cooperativa i durant les festes nadalen-
ques començaran a treballar en la crea-
ció de prototips d’objectes que després 
hauran de sotmetre a votació i a un 
posterior estudi de mercat. La peça que 
escullin serà fabricada íntegrament pels 
infants i en acabar ells mateixos s’encar-
regaran de vendre-la.

Amb els beneficis, si n’hi ha, es recupe-
rarà primer el capital social aportat i amb 
la resta els nens i nenes han decidit que es 
doni un 20% a alguna ONG que han d’aca-
bar d’escollir. El que quedi serà destinat a 
alguna activitat lúdica per la classe.

Els impulsors del programa destaquen 
la seva importància pel sistema trans-
versal de treball i el foment de valors de 
responsabilitat i cultura de l’esforç. 

Ens en sortim  ;-)


