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Noves pissarres
pel mercat
Els ajuntaments de Santa Margarida 
i els Monjos i de Vilafranca del 
Penedès han impulsat una acció de 
millora de la imatge dels seus mercats 
no sedentaris que consisteix en la 
col·locació de pissarres a les parades 
d’alimentació per informar dels preus 
dels productes. Amb aquesta acció es 
facilita la identificació dels preus i es 
millora la imatge dels mercats, ja que 
hi haurà una cartelleria més uniforme 
per part de les parades d’alimentació.
En total, s’han comprat 3.000 pissarres, 
que s’han repartit als mercats dels 
Monjos i Vilafranca amb l’objectiu 
de disminuir costos per la compra 
conjunta i perquè ambdós mercats 
comparteixen nombrosos paradistes, 
un fet que permet reduir també el 
nombre de pissarres a repartir.

Torna el 
Compra a prop
Els ajuntaments de Santa Margarida i els 
Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola 
començaran el proper 20 d’octubre la 
segona edició de la campanya ‘Compra 
a prop i descobreix el teu entorn’, 
amb l’objectiu d’enfortir el comerç i 
promoure els elements turístics locals.
La campanya oferirà regals d'entrades 
per a equipaments turístics, cellers 
o àpats a restaurats, entre altres. 
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543 participants a la bicicletada 
La bicicletada popular de Santa Marga-

rida i els Monjos ha complert aquest any 
la seva setzena edició amb la participa-
ció de 542 persones i la consecució d'un 
estalvi simbòlic de 737 kg d’emissions 
de CO2 a l’atmosfera.

La tradicional passejada es va dur a ter-

me el passat 18 de setembre i va recór-
rer 8 km per alguns dels nuclis habitats 
més importants del municipi fins arribar 
a la pista de Cal Rubió, on va tenir lloc un 
esmorzar popular i el sorteig de cascs i 
una bicicleta, entre els participants. 

En aquest punt els ciclistes també po-

dien gaudir d’un punt ITB de revisió de 
bicicletes amb servei de diagnòstic dels 
possibles problemes dels vehicles. 

La pedalada és organitzada per l’Ajun-
tament, amb la col·laboració del Molí 
del Foix, la Comissió de Festes dels 
Monjos i Protecció Civil. f

La bicicletada popular es duu a terme sempre 
al setembre i s’emmarca en els actes de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, una iniciativa europea que 
es duu a terme també arreu de Catalunya amb l’objectiu 
de sensibilitzar la població sobre la necessitat de fer un ús 
racional del vehicle privat i de promoure l’ús dels transports 
públics i alternatius com la bicicleta en els desplaçaments.
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Els clubs de 
lectura de les 
biblioteques de l’Alt Penedès 
i Garraf es van trobar al juny, 
a la Masia Mas Catarro, per 
celebrar la cinquena trobada 
anual, que va comptar amb 
la presència d’unes 160 
persones de 15 municipis 
d’ambdues comarques 
i l’acompanyament de 
les escriptores Sílvia 
Romero i Teresa Saborit.

Novetats a la
Mostra Artística

La regidoria de cultura de l’Ajunta-
ment ha fet públiques les bases de par-
ticipació de la trenta-tresena edició de 
la Mostra Artística Sant Raimon de Pe-
nyafort, que enguany incorpora diver-
ses novetats. La més destacada serà la 
creació d’una mostra infantil en la que 
podran participar, en la modalitat de 
dibuix, l’alumnat matriculat a les tres 
escoles del municipi. La mostra també 
variarà les seves dates de celebració 
i obrirà al públic del 12 al 23 de desem-
bre, mentre que el veredicte del jurat i 
l’acte d’entrega de premis, es farà el dia 
16 de desembre, incorporarà un premi 
d’elecció popular per part dels infants i 
augmentarà la dotació econòmica dels 
premis. 

Les bases de participació es poden 
consultar al web municipal.

L’esplai i la Ludo 
engeguen
motors
L’oferta de lleure infantil per al curs 
2016/2017 de Santa Margarida i els Mon-
jos engega aquest mes d’octubre un 
nou curs amb l’esplai el Vesper i la Ludo.
L’esplai funciona cada dissabte de deu 
del matí a una del migdia als Monjos i 
té com a base d’operacions el Tangram, 
des d’on es vehiculen les propostes or-
ganitzades per l’equip de monitors de 
l’esplai, que va començar les seves ac-
tivitats a principis 
d’aquest any 2016.
D’altra banda, la 
Ludoteca La Bal-
dufa és un espai 
de joc lliure per a 
nens i nenes de 3 a 
11 anys amb mate-
rial de joc, de cre-
ació i de representació. La Ludo, com 
se la coneix popularment, està situada 
a l’edifici de ca l’Antic i és un servei mu-
nicipal que obre a les tardes. El preu per 
fer-ne ús és de 40 euros el trimestre i 30 
euros a partir del segon germà.

La biblioteca
es va desplaçar el passat 
mes de juliol, a la piscina 
per oferir servei de 
lectura i realitzar tallers 
per a infants sobre els 
llibres exposats. Durant 
els setze dies d’activitat 
van utilitzar aquest 
servei 233 persones, 
majoritàriament infants, 
115 dels quals van 
participar en els tallers.
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Millores a les 
escoles amb 
el nou curs 
Gairebé 1.400 alumnes s’han incorpo-
rat aquest curs a les aules de Santa 
Margarida i els Monjos. 
A les llars d’Infants municipals dels 
Monjos i de la Ràpita han començat 
el curs 99 alumnes (85 als Monjos i 
14 a la Ràpita), 800 a les tres escoles 
d’educació infantil i primària i 500 a 
l’institut, on la matrícula ha passat de 
400 estudiants el darrer curs a gaire-
bé 500 en aquest, un centenar dels 
quals cursa batxillerat.
Una de les novetats d’aquest curs 
és l’aspecte de les escoles. Des de 
l’Ajuntament s’ha dut a terme el 
manteniment i arranjament als patis 
de tots els centres del municipi, grà-
cies a un treball conjunt fet amb la 
comunitat educativa, integrada per 
pares i mares, alumnat, professorat, 
etc. També s’ha pintat de nou tota la 
façana de l’escola Dr. Samaranch.
L’oferta educativa local la completa 
l’Escola d’Adults, amb cursos d’ac-
cés a cicles formatius de grau mitjà i 
superior i el Programa de Formació i 
Inserció i (PFI).

Primera fira d’extraescolars 
i serveis municipals 

Santa Margarida i els Monjos va aco-
llir el passat 17 de setembre la primera 
edició de la Fira d'extraescolars i serveis 
municipals amb un gran èxit de públic.

La mostra va permetre oferir als nom-
brosos visitants un ventall de tot allò 
que duen a terme les diferents entitats 
i serveis municipals que treballen pro-
postes educatives, de lleure i esporti-
ves, amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’oferta existent d’una manera conjunta 
i organitzada.

La Fira d’extraescolars es va dur a ter-
me en dissabte al matí, al parc situat al 
davant la Biblioteca i, malgrat l’amena-
ça de pluja, va comptar amb una alta 
participació de públic familiar. Mentre 
els pares i mares s’informaven de les 
propostes de lleure que es poden fer al 
llarg d’aquest curs, els infants van po-
der gaudir d’activitats i tallers com ara 
un rocòdrom, creació de bombolles de 

La Fira va donar a conèixer la gran riquesa d’activitats del municipi

sabó, manualitats, música, exhibicions 
o esports, entre un ampli ventall de de-
mostracions gratuïtes.

Segona edició
L’èxit assolit per la Fira en aquesta pri-
mera edició fa pensar en la continuïtat 
de la mateixa, segons han explicat els 
organitzadors, que valoren molt positi-
vament els contactes realitzats i la pro-
moció de les activitats que es progra-
men al municipi.
La Fira la va organitzar el servei d’infàn-
cia de l’Ajuntament  i va comptar amb 
una important col·laboració de diverses 
entitats locals i de les AMPA de les esco-
les i l’Institut, que van donar a conèixer 
els seus projectes educatius i de lleure i 
alhora van convidar les empreses amb 
les que treballen les extraescolars per 
tal que tothom pogués conèixer les se-
ves propostes. f
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Celebració de
la Diada a
Santa
Margarida i
els Monjos 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va commemorar aquest any la 
Diada Nacional de Catalunya amb un 
acte institucional al Molí del Foix.

La vetllada es va dur a terme el passat 
9 de setembre i començà amb una xer-
rada de l’historiador Daniel Sancho amb 
el títol ‘Notes històriques de la Guerra 
de Successió a l'Alt Penedès’. Seguida-
ment l’alcaldessa Imma Ferret, va fer 
lectura del manifest de l’11 de setembre 
i la coral l’Amistat va interpretar el cant 
dels Segadors. 

L’acte va finalitzar amb una copa de 
cava per a tots els assistents als jardins 
del Molí i l’acompanyament musical del 
grup local Spirits in the Machine.

La celebració institucional de la diada 
va obrir un ampli ventall d’activitats or-
ganitzades per nombroses entitats del 
municipi. La primera tingué lloc l’en-
demà dissabte amb una concorreguda 
marxa de torxes, que organitza cada 
any l’ANC i que culminà amb la lectu-
ra d’un manifest de l’11 de setembre, a 

l'Avinguda de Catalunya, davant l’Ajun-
tament. L’endemà diumenge es dugué 
a terme la celebració de la vuitena edi-
ció de la Festa de la batalla de l’Escarabi-
na, organitzada pel Ball d’en Serrallon-

Acte institucional de la Diada al Molí del Foix

ga de l’Escarabina de Santa Margarida i 
els Monjos, amb la participació de la co-
lla local i dels balls d’en Serrallonga de 
Sant Quintí de Mediona, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú. f

Les jornades europees del Patrimonis van permetre el passat mes de 
setembre visitar al municipi el Castell de Penyafort i el CIARGA, on a banda de les sessions de 
portes obertes, es va dur a terme la presentació del documental Tansmissions, de l'historiador 
Jordi Algué, que narra les vicissituds d’un combatent republicà durant la Guerra Civil.

Sessió d’audiència 
pública i plens 
a l’Ajuntament 

L’Ajuntament celebrarà el proper di-
marts 8 de novembre, a les 7 del vespre, 
la segona audiència publica municipal 
d’aquest any 2016. La sessió, que comp-
tarà amb els regidors de la corporació, 
està pensada perquè les persones que 
hi assisteixin puguin plantejar dubtes o 
propostes sobre projectes municipals o 
altres qüestions de caire local. Aquesta 
tardor es celebraran també sessions de 
ple el 24 d’octubre i el 28 de novembre, 
on és previst el debat de les ordenan-
ces municipals i els pressupostos per al 
2017, respectivament.
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Com cada any el 
cementiri  municipal 
tindrà un horari especial 
per la festivitat de Tots 
Sants. Del 28 d’octubre 
al 2 de novembre obrirà 
de 10 a 18 hores. El servei 
d’assistència funcionarà els 
dies 28, 29, 30 d’octubre 
i 2 de novembre, de 10 a 
15 h i els dies 31 d’octubre 
i 1 de novembre de 10 a 
15 i de 16 a 18 hores.

Curs de cuidadors 
de dependents

Aquest octubre s’iniciarà una nova 
edició del curs de cuidadors adreçat a 
persones que tenen al seu càrrec alguna 
persona amb dependència. Les sessions 
estan conduïdes pel psicòleg Martí 
Garcia i ja fa alguns anys que es fan per 
tal d’oferir recursos per a les persones 
cuidadores.

El curs, que es fa els divendres al matí, 
va ser pioner a la comarca i, a banda 
de tenir una gran acollida, ha estat 
exemple per a altres localitats. 

Les persones interessades a assistir-
hi, poden adreçar-se als serveis socials 
municipals.

Paral·lelament, aquest mes també 
comencen els tallers de memòria i de 
creixement personal tant a la Ràpita 
com als Monjos.

El mes de novembre  es duran a terme de nou els actes de commemoració del Dia 
internacional contra la violència de gènere al municipi. Des de l’Ajuntament, s’estan preparant 
les activitats d’aquesta jornada que enguany inclourà l’acte central del dia 25 amb exposicions, 
lectura del manifest, encesa d’espelmes i la participació de les entitats del municipi.

Nova temporada 
a la Margaridoia

La Societat Coral i d’Esbarjo La Marga-
ridoia ja ha iniciat una nova temporada 
d’activitats, amb classes de zumba, bac-
hata, salsa, kizomba, ball en línia o ball 
de saló, entre altres. Tothom que estigui 
interessat pot fer les inscripcions a la se-
cretaria de la Societat els dimarts de 6 a 
7 de la tarda o durant les classes.

L’entitat també ha iniciat aquest mes 
la temporada 
de ball amb un 
sopar ball el dia 
1 d’octubre, els 
balls de cada dis-
sabte, una festa 
dedicada a la sal-
sa, el 28 d’octu-
bre, i la tradicio-
nal castanyada, 
el 31 d’octubre.

El cap de set-
mana del 25 al 27 
de novembre es 

celebraran els actes del 114è. aniversari 
de la Societat i de cara a Nadal, el tradi-
cional sopar de cap d’Any.

El Banc de Sang i 
l’Ajuntament i l'Associació 
de Donants van organitzar 
el passat mes de juliol  una 
jornada especial de donació 
de sang que es va dur a 
terme davant la Biblioteca 
dels Monjos al vespre amb 
la participació dels balls 
folklòrics i nombroses 
entitats. La sessió va 
permetre aconseguir 
donacions per afrontar les 
necessitats de l’estiu d’una 
forma lúdica i solidària.
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Aniversari de l’Espai 
d’Emprenedoria

Aquest mes d’octubre es commemora 
el primer aniversari de la inauguració 
de  l’Espai per a l’emprenedoria social, 
l’economia solidària i l’ocupació. El cen-
tre, ubicar al carrer de Santa Margari-
da, està dedicat a fomentar i ajudar els 
emprenedors que vulguin crear el seu 
projecte empresarial tenint en compte 
criteris socials i en aquest primer any ha 
esdevingut un espai de referència co-
marcal en l’àmbit de l’Economia Social 
i Solidària (ESS). 

El centre ofereix acompanyament en 
el procés d’emprendre, assessorament 
i informació, accions de formació conti-
nuada, accions de networking i relació 
entre professionals, ús d’espais com-
partits de treball, sales de reunions i llo-
guer de sales i despatxos.

L’espai i les seves activitats ja han es-
tat posades com a exemple de bones 
pràctiques, per part de la Diputació de 
Barcelona i a més, el municipi de Santa 
Margarida i els Monjos forma part del 
nucli impulsor de la xarxa de ciutats per 
l’ESS.

Promociona't
La darrera de les activitats engegada 

a l’Espai per a l’emprenedoria és la cin-

quena edició del projecte Promociona’t 
que va començar un nou curs aquest 
passat mes de setembre amb l’objectiu 
d’oferir eines i itineraris personalitzats 
per tal que les persones inscrites puguin 
explorar i identificar les oportunitats la-
borals que ajudin a assolir els propis ob-
jectius professionals. f

El Banc
del Temps
compleix 
tres anys
Situat a l’Espai per a l’Emprenedoria 
Social del carrer de Santa Margari-
da, trobem el Banc del Temps, que 
aquest setembre ha complert tres 
anys de vida amb un vuitantena de 
socis i sòcies (57 dones i 21 homes) 
majoritàriament veïnes i veïns del 
municipi, tot i que també hi ha algun 
membre d’algun altre municipi de la 
comarca.
La iniciativa va néixer de la regidoria 
de benestar social amb grup impul-
sor format per dotze persones que 
es van implicar per tirar endavant 
un projecte basat en l’intercanvi de 
coneixements, habilitats i capaci-
tats a canvi de demanar altres tas-
ques per cobrir necessitats quotidi-
anes. D’aquesta manera començava 
una iniciativa social d’ajuda mútua 
al municipi amb l’objectiu de refor-
çar llaços comunitaris del poble i 
fomentar la confiança entre veïns i 
veïnes. Posteriorment aquesta inici-
ativa social local es va crear a altres 
municipis com Sant Sadurní d’Anoia 
o Vilafranca del Penedès.
Durant aquests anys 
el Banc del Temps 
ha organitzat jorna-
des, passi de docu-
mentals, trobades, 
xerrades, o els mer-
cats d’intercanvis de 
roba, de disfresses o 
llibres. 
Coincidint amb el 
seu aniversari, el 
Banc del Temps 
ha creat una nova 
imatge gràfica i ha 
començat a utilitzar una plataforma 
de gestió anomenada TimeOver-
flow, que permetrà gestionar les 
ofertes i demandes des de casa, tot 
i que es continua amb l’atenció per-
sonalitzada els dimecres de 10 a 12.

Presentació del Promociona’t amb 
l'alcaldessa Imma Ferret

Mercat 
d’intercanvi 
de roba d’hivern
El proper 27 de novembre al matí es 
durà a terme, a la plaça de Pau Casals, 
una nova edició del Mercat d’Intercanvi 
de Roba i Complements que impulsa el 
Banc del Temps. Per participar-hi caldrà 
dur la roba i els complements, en bon 
estat, que es vulguin intercanviar da-
vant l’Ajuntament la setmana abans del 
mercat en horari de matí i tarda. Allà es 
bescanviarà cada article per un tiquet 
que servirà per escollir les peces que el 
dia del mercat.
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i ha una altra festa major 
que no veiem. És la 
d’aquelles persones que 
munten abans que arribi 
el públic i desmunten 
quan tothom marxa. És la 
d’aquells que vigilen per 
la seguretat de la festa 
o la d’aquells altres que 
treballen perquè tot estigui 
net en qualsevol moment. 
És la festa major que no es 
veu.

H
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La Festa Major que no es veu: 
activitats viscudes i treballades

Fer balanç de festes majors significa 
parlar de balls, d’àpats amb la colla o 
la família, de teatre, de foc i de festa. 
Però fer balanç d’una festa major impli-
ca també tenir present que darrera la 
gresca hi ha equips de gent que treba-
llen per mantenir neta la via pública, per 
garantir la seguretat, per donar suport 
a les activitats que es realitzen o per 
muntar i desmuntar escenaris, taules, 
cadires, posar ombres i tot allò que faci 
falta.

Són treballadors municipals de la bri-
gada, voluntaris, membres de l’ADF 
o de Protecció Civil, personal de les 
empreses de jardineria i neteja, Policia 
Local, i un llarg etcètera de noms que 
basteixen la festa que no es veu per 
aconseguir que la festa que es veu sigui 
lluïda i espectacular.

Festa Major dels Monjos
Unes activitats que com cada estiu van 

començar amb el calendari de la Fes-
ta Major dels Monjos, que enguany ha 
comptat amb el canvi del model d’or-
ganització, que ha anat a càrrec de la 
comissió de festes formalitzada com a 
entitat independent. 

Els organitzadors van acollir propostes 
diverses com ara el pregó dels Caste-
llers del Foix, actuacions amb Juantxo 
Skalarri, impulsada pels joves; una festa 
Holly o activitats musicals a càrrec dels 
40 Principals, entre altres.

A banda de les tradicionals activitats 
folklòriques i el foc dels diables i la piro-
tècnia, la Festa Major dels Monjos va 
comptar també amb una exitosa fira de 
la cervesa, que en aquesta primera edi-
ció va aplegar amb un bon nombre d’ar-
tesans elaboradors que van oferir els 
seus productes a la Rambla de Penyafel.

Festa Major de la Ràpita
A la Ràpita la festa va tenir com a pro-

tagonistes els gegantons Antistius i 

Ginur, que enguany han complert cinc 
anys amb un bon ventall de celebra-
cions i l’acompanyament de diversos 
gegants d’arreu de Catalunya en l’acte 
central d’aniversari.

Els altres protagonistes festius van 
ser el grup de teatre de la Ràpita, que 
enguany compleix el seu 40è aniversari 
i que van voler celebrar amb el veïnat 

amb una exposició i amb un pregó te-
atral per anar fent boca dels actes que 
estan preparant per tot aquest any.

La Festa rapitenca va comptar també 
amb els habituals actes folklòrics, cer-
caviles, concerts, el Terrabastall, la Fo-
gardera i les sàtires del Ball de Diables, 
actuacions de màgia i concerts de gala, 
com mana la tradició.  f

Foto de família dels Balls de Festa Major als Monjos 

Trobada de 
gegants per 
celebrar el 
cinquè aniversari 
d’Antistius i 
Ginur  
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L’accés al nucli de Santa Margarida compta des d’aquest mes amb un 
nou asfaltat per tal de facilitar l’arribada al nucli, a les zones agrícoles properes i al cementiri 
municipal. Amb el nou paviment, fet de formigó, s’evitarà el desgast que l’antic camí de terra 
patia pel pas de vehicles i cada vegada que es produïen pluges fortes.

Millores
A la via pública

L’Ajuntament ha realitzat aquest estiu 
diversos treballs de millora a la via pú-
blica. Les obres s’han dut a terme a una 
part del carrer de Sant Antoni, on s’ha 
canviat la xarxa d’aigües i s’ha arreglat 
la vorera; al mateix carrer però al davant 
del Casal de la Gent Gran, on s’ha ampli-
at la vorera i s’han pintat places d’apar-
cament habilitades per a persones amb 
mobilitat reduïda; al carrer de Sant Joan, 
amb l’arranjament de la vorera que hi 
ha a prop del parc infantil i a l’avinguda 
de Ca-
talunya, 
on s’ha 
c r e a t 
un nou 
pas de 
vianants 
e l e v a t 
a l’alça-
da de la 
C o s t a 
D a u r a -
da. En aquest barri s’ha arreglat també 
el mobiliari urbà de la plaça i s’ha col·lo-
cat un nou element de joc infantil. 

Nova avinguda 
del Penedès

Aquest estiu s’han dut a terme les 
obres de reasfaltat i condicionament 
de l’avinguda del Penedès, a la Ràpita. 
Els treballs han permès reordenar l’es-
pai de vianants i vehicles i crear un carril 
bici al llarg de tota l’avinguda.  També 
s’ha fet un pas de vianants elevat a prop 
del carrer del Bicentenari i s’ha fet un 
nou accés al mateix amb escales des de 
l’avinguda del Centre.

Les obres han permès una millora im-
portant de l’aspecte i la distribució de 
la part central de la principal artèria de 
la Ràpita i han facilitat la rendibilització 
d’aquest espai, tant per a l’ús dels via-
nants com per al dels vehicles i el dels 
ciclistes.

El pati de Ca 
l’Antic presenta 
des d’aquest estiu una 
nova imatge amb el 
disseny realitzat per 
l’escola d’art Arsenal  
amb una gran varietat 
de figures humanes de 
diversitat  cultural i que 
van fer possible sobre la 
paret els infants i joves 
del programa PFI, la 
Ludoteca i el Corriol.

L’alcaldessa 
Imma Ferret 
va visitar el passat 
mes de setembre la 
depuradora d’aigües 
de la Mancomunitat 
Penedès Garraf i que 
està situada al costat del 
límit de terme amb Santa 
Margarida i els Monjos. 
La reunió tècnica va 
servir per conèixer els 
controls de seguretat i 
olors de les instal·lacions.
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La Festa del Most 
escalfa motors
La Festa del Most de la 

Ràpita comença a escal-
far motors amb el tre-
ball del Grup de Joves, 
que aquests dies estan 
ultimant els detalls del 
programa.

Es coneixen ja les da-
tes dels actes centrals 
de la Festa, que es farà 
els dies 18, 19 i 20 de 
novembre i en els que 
hi haurà la tradicional 
Mostra de Vins i Caves, 
el Corre Cellers o el pre-
gó, del que encara no es 
coneix el protagonista, 
entre altres. 

El grup organitzador 
està treballant també 
en la incorporació d’al-
gunes novetats que es 

Gimcana de tractors de la passada Festa del Most de la Ràpita

Premis Mañé i Gui-
llaumes

Com cada any, la Festa 
del Most acollirà també 
el lliurament de premis 
del certamen literari 
Joan Mañé i Guillaumes, 
que organitza el Grup 
d’Estudis Rapitencs. Els 
premis inclouen catego-
ries infantils i d’adults 
per a treballs en prosa 
i poesia i es poden pre-
sentar fins el proper 19 
d'octubre. Una de les 
novetats de la Festa del 
Most d’enguany és que 
l’acte de lliurament dels 
premis es farà el 12 de 
novembre, és a dir, el 
cap de setmana previ als 
actes centrals de la fes-

donaran a conèixer aquest mes d’octu-
bre i que ja han avançat que aniran en 
la línia d’augmentar les activitats relaci-
onades amb el món del vi i mirar de fer 
algunes modificacions en l’estructura 
dels actes. 

El grup de puntaires Sant Raimon de Penyafort va organitzar el passat 18 de 
setembre una lluïda trobada de puntaires de les comarques penedesenques a la casa de cultura 
Mas Catarro. Durant la setmana es va poder veure també una àmplia exposició amb els treballs 
d’artesania fets per les puntaires locals.

40 anys de
teatre rapitenc

El grup de Teatre de la Ràpita està ce-
lebrant el seu quarantè aniversari amb 
un ampli ventall d’activitats que passen 
per sortides a Barcelona per veure tea-
tre professional, festes musicals, sopars 
de germanor i representacions teatrals. 
La commemoració finalitzarà el juliol de 
2017 amb el primer espectacle de llarga 
durada de producció pròpia.

Actualment el grup el formem una 
trentena de persones, entre actors, tèc-
nics i serveis artístics que celebren els 
quaranta anys de la formació actual, tot 
i que es té coneixement de representa-
cions de la gent del poble des de 1944.

Per la resta, la festa continuarà man-
tenint l’essència que l’ha caracteritzat 
en aquests darrers anys amb actes tan 
emblemàtics com el concurs de poda, 
la gimcana de tractors o el concurs de 
Tastavins.

ta. Es pretén evitar així que coincideixi 
amb el Corre Cellers. L’acte es farà a les 
6 de la tarda a l’església sant Domènec. 
Les obres guanyadores seran exposa-
des fins al 20 de novembre, al CCRR. f
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L’ajuntament incorpora 
dos agents cívics

L’Ajuntament ha incorporat aquests 
darrers mesos els treballadors que for-
men part dels plans d’ocupació que 
s’han iniciat al municipi.

Aquests plans venen donats per la sub-
venció que atorga la Diputació de Barce-
lona amb l’objectiu de promoure la con-
tractació de persones en situació d'atur, 
reforçar el paper dels ajuntaments per 
contribuir al foment de l'ocupació i mi-
llorar la capacitació professional de les 
persones en situació d'atur. 

A Santa Margarida i els Monjos aques-
tes subvencions han permès contractar 
dues agents cíviques, una de les quals 
es va incorporar a l’estiu, mentre que 
l’altra persona ho farà en breu. Aquesta 
figura pretén complementar la campa-
nya de civisme que s’ha engegat al mu-
nicipi i que incidirà en la conscienciació 
ciutadana per promoure el reciclatge i 
tenir cura de l’entorn. Els agents treba-
llaran especialment el problema de les 
caques de gos al carrer i pel bon ús dels 
contenidors de deixalles de la via públi-
ca, tot i que duran a terme accions de 
promoció de l’ús del casc de bicicletes, 
reutilització de roba o reaprofitament 
alimentari.

Junt amb els agents cívics, s’han incor-
porat ja dues persones més que fan tas-
ques d’auxiliars administratius a l’Espai 
per a l’emprenedoria, l’escola d’adults i 
les dependències de serveis socials. f

Campanya cívica al municipi

El CIARGA a la 
televisió russa 
El canal de televisió rus Rossiya RTR, 
un dels de major audiència del país, va 
enregistrar el passat mes d’agost un 
reportatge d’investigació dedicat als 
camps de l’aviació republicana situats 
al Penedès. El programa està conduit i 
dirigit per Sergey Brilev, un dels perio-
distes més coneguts de la televisió rus-
sa i durant el reportatge va conversar al 
CIARGA amb l’alcaldessa, Imma Ferret i 
amb els mecànics de l’aviació republica-
na Josep Capellades i Cristòbal Florido.

Nou espai 
d’opinió pública 
al Nosaltres
El passat mes de juny es va consti-
tuir el Consell de Comunicació. En la 
sessió celebrada aquest setembre 
s’ha acordat que la revista Nosaltres 
compti, des del proper número, amb 
un espai d’escrits d’opinió sobre te-
màtica local. Per participar-hi caldrà 
enviar els articles amb un títol i un 
màxim de 1.000 caràcters, amb es-
pais inclosos, a l'adreça comunica-
cio@smmonjos.cat. En l’enviament 
s’haurà d’ajuntar una fotocòpia del 
document d’identificació de la per-
sona responsable de l’escrit.

Els joves promouen
el turisme 
L’Ajuntament ha editat un vídeo 
promocional del turisme i el patri-
moni local protagonitzat pels joves. 
El treball, que ja es pot veure a tra-
vés de les xarxes, mostra els ele-
ments més significatius del municipi 
vistos des dels ulls dels joves i amb 
ells mateixos com a protagonistes. 
El vídeo ha estat coordinat  pel Tan-
gram i la dissenyadora Lurdes Va-
llès, amb la banda sonora del jove 
Aitor Tutusaus.

Anada a Montserrat
al novembre
Del 18 al 20 de novembre es tornarà 
a celebrar l’anada a Montserrat que 
s’organitza des dels Monjos, amb la 
participació de més d’un centenar 
de persones. El programa inclourà 
les tradicionals caminades, la xoco-
latada o l’assistència a les celebraci-
ons eclesiàstiques.
Coincidint amb l'anada a Montser-
rat el dia 19 es farà la pujada a peu a 
Montserrat que organitza la Penya 
Barcelonista dels Monjos.
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Segona edició de la Fira de 
la Transhumància

L’activitat ramadera continua ben viva al municipi

La Marató 
de TV3 a 
la Biblioteca
Des de la Fundació Marató de TV3 
s’ha demanat la col·laboració de les 
biblioteques en la divulgació de la 
Marató dedicada, aquest any  a la 
malaltia de l’ictus i  les lesions me-
dul·lars i cerebrals traumàtiques. La 
biblioteca s’afegeix a aquesta pro-
posta amb una conferència divul-
gativa d’aquestes malalties que es 
celebrarà el 10 de novembre, a les 7 
del vespre a la sala d’actes. La sessió 
anirà a càrrec d’un professional de 
la medicina que la mateixa organit-
zació ofereix gratuïtament a cada 
biblioteca.

Nou butlletí
electrònic
L’Ajuntament ha posat en marxa 
l’edició d’un butlletí electrònic que 
recull les informacions més desta-
cades de la setmana. El nou canal 
de comunicació permet rebre per 
correu en format digital les darre-
res informacions de caire munici-
pal, temes d’interès o enllaços amb 
l’agenda d’activitats. Les persones 
que desitgin rebre el nou butlletí ho 
podran fer emplenant el formulari 
d’inscripció que trobaran a la pàgina 
web municipal.

Mor el poeta
Jacint Tomàs
El passat juliol va morir el poeta Ja-
cint Tomàs. Fills dels Monjos, Tomàs 
va destacar a principis dels anys 60 
per la pràctica del ciclisme de com-
petició, aconseguint nombrosos 
guardons amb l’equip Faema, i ja 
de gran per la seva afició a la po-
esia, que el va portar a compondre 
nombroses obres de temàtica local 
i a participar en un gran ventall de 
certàmens de poesia arreu de Cata-
lunya. 

El proper 23 d’octubre es durà a terme 
als Monjos la segona edició de la Fira de 
la Transhumància.

Els actes previs de la Fira comença-
ran el divendres 21, al vespre, amb un 
maridatge de formatges catalans i vi, 
a càrrec de Marta Casas, i la presenta-
ció del llibre ”Formatges, els 50 millors 
de Catalunya”, de Natàlia Nicolau i Laia 
Pont. L’endemà dissabte el Castell de 
Penyafort acollirà una visita guiada amb 
comentaris sobre el món de la transhu-
mància, a càrrec de Joan Rovira.

Els actes de diumenge s’iniciaran amb 
una caminada pel Parc del Foix, i de 10 
a 2 s’obrirà el Mercat de vins, caves, 
embotits i formatges, que inclourà ac-
tivitats infantils variades, l’exhibició del 
Ball del Pastorets dels Monjos i un tan-
cat amb ovelles.

Les activitats de la fira s’inclouen tam-
bé en les propostes del programa Viu el 
Parc, que organitza la xarxa de parcs na-

turals de la Diputació de Barcelona.

I Congrés de la Transhumància
Coincidint amb la celebració de la Fira, 

Els Monjos acollirà el Congrés de la 
Transhumància a Catalunya, que es durà 
a terme també a Lleida i a Tremp els dies 
7 i 28 d’octubre, impulsat per la Funda-
ció del Món Rural.

Al municipi la trobada es farà el 21 d’oc-
tubre al Molí del Foix  i es centrarà en 
l’avaluació dels usos complementaris i 
turístics de la transhumància per la re-
cuperació del patrimoni cultural i natu-
ral.

Durant la jornada, es presentarà tam-
bé l’exposició “El Camí Ramader de Ma-
rina. De la Cerdanya al Penedès”, que 
s’ha elaborat amb l’impuls dels serveis 
tècnics municipals i que recorrerà diver-
sos municipis catalans. Al Molí la mostra 
es podrà veure el dia del Congrés i l’en-
demà dissabte, a la tarda. f
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Nou estiu del 
Tangram
al carrer
L’equipament juvenil Tangram ha tancat 
les seves portes un estiu més per oferir 
una quinzena d’activitats a l’exterior 
sota el programa ‘Tangram al carrer’. Els 
actes es van celebrar entre juny i juliol 
i estaven organitzats majoritàriament 
per persones joves tant associades com 
no. És aquí on la imaginació, la il·lusió, la 
paciència i el compromís prenen sentit, 
perquè un grup de persones joves, 
acompanyat del Servei de Joventut, 
poden iniciar propostes que els permetin 
realitzar quelcom pel seu entorn i les 
persones que hi viuen, tenint en compte 
la necessitat que en aquest camí tothom 
respecti el moment i els temps de la 
joventut. 

El Tangram 
exposa a Girona
El servei de joventut de l’Ajuntament 
va participar el passat mes de setembre 
a Girona en el primer Congrés Interna-
cional de Pedagogia Social, Joventut i 
Transformacions Socials.
A les jornades hi va ser present la regi-
dora de joventut Esther Marmaneu, junt 
amb el personal tècnic del Servei de Jo-
ventut, que van presentar una ponència 

basada en el treball de final de màster 
de la tècnica Ingrid Batet sobre “La par-
ticipació juvenil a Santa Margarida i els 
Monjos”. La presentació va permetre 
donar a conèixer els principals resultats 
del treball així com, la feina diària que es 
fa en matèria de participació juvenil des 
del municipi. 

El grup jove  de 
l’escola d’estiu ha estat 
una realitat per segon any 
consecutiu, gràcies a la 
participació d’uns trenta 
joves de 15 i 16 anys que 
durant quatre setmanes 
han fet activitats de lleure 
i de natura, excursions o 
piscina. Enguany, i com ha 
novetat, la programació 
animava a la preparació 
conjunta d’una travessa.

Una 
cinquantena de 
joves  han participat 
aquest estiu en el taller 
‘I tu qui ets?’ organitzat 
pel Tangram per 
conscienciar i respectar 
entorn la diversitat 
sexual i de gènere. La 
sessió va començar 
amb un taller amb 
audiovisuals i activitats 
i en acabar es va pintar 
un mural al Tangram 
sobre la temàtica. 
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Pel Pilar, 
Festa Major de Cal Rubió

Pels voltants de la festivitat de la Mare 
de Déu del Pilar, es celebra cada any a 
Cal Rubió la festa major del poble amb 
un programa farcit d’activitats per a 
tots els públics. 

Els actes s’iniciaran aquest proper di-
vendres dia 7 amb una xerrada-degus-
tació sobre la dolçor en l’alimentació, a 
càrrec de Gemma Ros. 

L’endemà dissabte els actes comen-
çaran amb una exhibició aeronàutica  i 
activitats infantils al matí. A la tarda hi 
haurà competicions esportives diverses 
a la pista i un espectacle de màgia, a càr-
rec del mag Aizpi, a la Sala; i havaneres 
i rom cremat amb el grup Xató, a la nit.

Diumenge, dia 9, es durà a terme una 
nova edició de la concorreguda Bicicle-
tada popular a la Font de Cal Morgades, 
que cada any finalitza amb la botifarra-
da popular per als socis i ciclistes parti-
cipants. 

A la tarda el Cafè i la Sala de Cal Rubió 

Exhibició de balls a la Festa Major de Cal Rubió

acolliran el concurs de coques i una ex-
hibició de balls i gimnàstica rítmica, amb 
el grup Dancing Queen i Júlia i Andrea.

Els actes festius continuaran el dia 11 
a la nit amb el correfoc pels carrers del 
poble, amb la participació del Ball de Di-
ables de la Ràpita, els Diables Spantus i 
el Drac dels Monjos i amb el castell de 
focs d’artifici, al que seguirà un ball de 
nit amb el grup Loren 

Dimecres dia 12, els actes arrencaran 
amb una missa i el cant dels goigs a la 
Mare de Déu del Pilar, a càrrec de la 
coral Amics de Penyafel i continuaran 
amb una mostra de motocicletes d’èpo-
ca i la tradicional exhibició folklòrica, a 
la pista poliesportiva, amb els gegants i 
balls populars dels Monjos i ball de dia-
bles Les Espurnes.

Al vespre hi haurà teatre a la Sala.
Els actes festius finalitzaran el diumen-

ge 16 amb la IX Caminada popular de Cal 
Rubió, memorial Alexis Rubió. f

Estat de 
les obres 
de l’estació
Diversos mesos després de la data 
inicialment anunciada, Renfe ha 
comunicat a l’Ajuntament que en 
breu podran iniciar-se les obres de 
remodelació de l’estació de roda-
lies dels Monjos. El retard ha vingut 
donat per la necessitat d’adaptar el 
projecte als requeriments que l’ope-
rador d’infraestructures Adif dema-
nava per minimitzant les incidències 
sobre el pas dels trens. La remode-
lació de l’estació comportarà millo-
res importants d’accessibilitat i se-
guretat per als usuaris. 

25è aniversari 
del Mercat
Aquest desembre el mercat dels 
diumenges dels Monjos complirà 
25 anys i per celebrar-ho, des de 
l’Ajuntament s’estan acabant d’ulti-
mar diverses propostes de celebra-
ció de les noces d’argent d’un dels 
mercats més vius de la zona i en 
constant evolució. La darrera de les 
grans novetats del mercat es va fer 
fa dos anys amb la inauguració del 
Punt d’informació turística, que en 
aquest temps ha registrat més de 
2.000 consultes.

Desplegament
de fibra òptica
Telefònica ha informat que a mitjans 
d’aquest mes d’octubre podria fina-
litzar el desplegament de la fibra òp-
tica al municipi. L’alcaldessa Imma 
Ferret es va reunir recentment amb 
directius de la companyia per de-
manar explicacions dels retards en 
el desplegament i analitzar les inci-
dències rebudes a l’ajuntament i el 
seu estudi cas a cas per ser resoltes 
per part de la companyia.
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Efectius de 
seguretat  van 
intervenir el passat mes 
d’agost en l’extinció 
d’un incendi en una zona 
de canyissar situada a 
prop dels Monjos en la 
que sortosament no es 
van haver de lamentar 
danys quantiosos, 
gràcies a la ràpida 
intervenció de la Policia 
Local, els voluntaris de 
l’ADF i els Bombers. 

La façana de local de l’ADF  llueix una nova imatge, gràcies al concurs de dibuix 
organitzat entre els escolars per trobar una imatge que il·lustrés la façana. La guanyadora del 
dibuix fou Alba Pérez  de l’institut El Foix. El mural el van pintar aquest estiu els alumnes del 
centre educatiu.

L’Ajuntament 
de Santa Margarida 
i els Monjos ha 
finalitzat recentment 
la senyalització de 
les masies del terme 
municipal amb cartells 
identificadors en color 
verd. La nova senyalètica 
permetrà identificar 
de forma molt més 
àgil els habitatges 
aïllats del municipi.

Millores al camí 
de la Bleda

Aquestes darreres setmanes ha finalit-
zat la millora del camí de la Bleda que 
uneix Vilafranca i la Torre de les Aigües 
passant, en part, pel terme municipal 
de Santa Margarida i els Monjos. El pro-
jecte ha estat impulsat des de la capital 
penedesenca com a part de l’anomenat 
"Camí del Vi" o Winewalk que es vol po-
sar en marxa l’any vinent.

L'itinerari permet un passeig de 2 kms 
entre vinyes que finalitza a la Torre de 
les Aigües. Un dels trams del camí, el 
que es creua amb el camí de Pacs, ha es-
tat pavimentat per anivellar el terreny i 
evitar l’erosió de l’aigua.

Torna l’escola 
de pares i mares

L’èxit i la bona acollida que va tenir 
l’escola de pares i mares que l’Ajunta-
ment va programar el curs passat, junt 
amb les AMPA del municipi, ha fet que 
enguany es convoqui una nova edició 
d’aquest projecte. L’escola està adreça-
da a donar eines educatives que perme-
tin a les famílies afrontar situacions de 
la relació amb els fills i les escoles. Les 
properes sessions es duran a terme els 
dies 18 i 25 d’octubre, a les 6 de la tarda 
a l’escola Dr. Samaranch i  parlaran de 
les actuacions a dur a terme des de casa 
quan apareixen dificultats d’aprenen-
tatge. Les sessions són gratuïtes però 
cal inscripció prèvia a l’ajuntament, ja 
que les places són limitades. 
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Balanç 
del Remeiart

El Remeiart d’aquest any ha tancat la 
sisena edició amb un gran èxit de públic 
a les activitats programades i un im-
portant moviment de volum econòmic 
per a la població, que durant aquests 
dies acull un important nombre de vi-
sitants, especialment als establiments 
del  sector de la restauració. Ho posen 
de manifest les aproximadament 5.000 
persones que van visitar la fira d’herbes 
remeieres, els més de 2.500 tiquets ve-
nuts a la Nit de Vermuts i Licors d’Her-
bes o l’èxit de participació a les Cuines 
i Tapes, que segons dades aportades 
pels mateixos restauradors han servit 
aquest any prop de 18.000 tapes i 500 
menús durant els 17 dies de la seva ce-
lebració.

El Casal de la 
Gent Gran  dels 
Monjos va celebrar el 
trenta-unè aniversari el 
passat 17 de setembre 
amb un dinar i una festa 
que, com és habitual, va 
comptar amb una alta 
assistència i una gran 
animació de les persones 
usuàries del casal, que 
malgrat que vagin sumant 
anys, es mantenen 
actius i entusiastes.

Vicenç Salom 
va complir 102 anys el 
passat dia 13 de setembre. 
L’alcaldessa Imma Ferret 
i la regidora Filo Martínez 
van voler felicitar-lo i 
gaudir de les explicacions i 
els lúcids records d’aquest 
veí dels Monjos que 
encara és manté molt 
actiu junt amb la seva 
dona Lola, de 97 anys.

Els ratpenats 
tornen al Molí

Cada any s’organitzen a tota Europa 
diverses activitats per tal de donar a 
conèixer els ratpenats. Com en els dar-
rers anys l’ajuntament de Santa Marga-
rida i els Monjos s’ha sumat a aquestes 
activitats co-
ordinant l’or-
ganització des 
del Centre d’in-
terpretació his-
tòric i natural, 
Molí del Foix.

Els actes es 
van dur a ter-
me el passat 
29 de juliol i 
van incloure 
‘bat’ tallers de 
manualitats i 
caixes refugi per a ratpenats, una xerra-
da sobre coneixement dels ratpenats, a 
càrrec de Xavier Bayer i una passejada al 
capvespre pel passeig fluvial per detec-
tar-ne la presència.

Els actes de la Nit dels Ratpenats es-
tan organitzats amb la col·laboració del 
Parc del Foix i el Museu de Granollers.
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L’estiu torna a omplir 
les instal·lacions esportives

Durant els mesos de juny i juliol es cele-
bren els torneigs estiuencs organitzats 
pel servei d’esports de l’Ajuntament 
com a colofó final del curs esportiu.

Com cada any els torneigs han tingut 
una molt elevada participació, tant d’es-
portistes, com de públic a les grades o a 
les instal·lacions.

Els participants han estat persones 
compreses entre els 4 i els 55 anys, 
d’ambdós sexes i fins i provinents prin-
cipalment del municipi, tot i que alguns 
també d’altres localitats de la comarca.

Enguany els torneigs han comptat amb 
la participació d’un miler de persones  
repartides en les diferents modalitats 
esportives bàsquet 3X3 i 5X5, vòlei sorra 
4X4, futbol camp 7, multi esportius dels 
menuts i la trobada esportiva.

BÀSQUET
BÀSQUET 3X3 
· ALEVINS 
1r ALL STARS JÚNIOR
2n JONA
· INFANTILS 
1r IPM

2n LOS GATITOS-4
3r LOS PELOTUDOS
· CADETS, JÚNIORS i SÈNIORS 
1r FERUMERUS
2n MONJOS CITY
3r ELS TRILLATS
4t CSK MOLA
VÒLEI SORRA 4X4 
· INFANTILS 
1r. GATITOS-5
2n CUCUSCLAN
3r TEAM ROCKET
4t LOS DALTON
· CADETS 
1r BUJITAS
2n  EH, EL NOMBRE
3r  CHIMATAS
4t MINABODEKIEV
· JUVENILS 
1r FERUMERUS
2n ALEXIS V.C.
3r  DESACATAOS
4t BUJITAS
· SÈNIOR FEMENÍ ‘AMATEUR’ 
1r XUXES
2n  SALÓ SALUT
3r  BE HAPPY
4t BABYBOOM
· SÈNIOR FEMENÍ 
1r  PHILLIP MORRIS
2n  CUQUIS

3r   LES DEL C
4t   JUVENIL 2.0
· SÈNIOR MIXTA 
1r  GUARANÀ
2n  STQ
3r ELS DEL PERE PUJOL DE LA MÚNIA
4t BOLES ALTES
· SÈNIOR MASCULÍ 
1r TIBU
2n  LOS HINCHAOS “B”
3r  MEUQUES
4t  LOS NIÑOS DEL PARQUE

FUTBOL 7 
· ALEVINS 
1r  LOS SUAKS
2n  LOS COCACOLAS
3r  THE WINNERS
4t  LOS COMECOCOS
· INFANTILS 
1r  MASTER TEAM
2n  PELOTUDOS
3r  MASTER TEAM-2
· CADETS 
1r  SAMARANCH
2n  DOMÈNECH
3r  FEAV
4t  MINABO DE KIEV
· JUVENILS 
1r  FRIKIPUNDIS
2n  RAYO VACAÑO
3r STARS
4rt F.C.
· SÈNIOR FEMENÍ 
1r TOPITOS, F.C.
2n  FB CUXIS
· SÈNIOR MASCULÍ 
1r  FORN ESPLUGAS
2n  FB MAS CATARRO
3r  STATUS QUO
4t  DOBLE MALTA
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Dotze hores de volei i bàsquet
El 2 de juliol es van celebrar les dotze-

nes 12 hores de vòlei indoor/sorra amb 
un èxit va ser total ja que les places es 
van exhaurir en una setmana. El torneig 
va acollir 49 equips repartits en 8 pistes: 
tres d’indoor al pavelló, dues de sorra i 
tres més a l’institut. El primer classificat 

va ser l’equip “Alba y sus amigos”, el se-
gon Pumba i el tercer, el Tibu. 

Pel que fa al bàsquet, les competicions 
de les 12 hores es van dur a terme el 18 
de juny amb 8 partits i el tradicional Two 
Ball. Els guanyadors van ser els Topos 
Bolaos, seguits dels Res al Riki i els Ma-

ria Angeles Lakers. Pel que fa al concurs 
de Two Ball, Marc Chavales i Oriol Ma-
teu es van endur les samarretes de Los 
Angeles Lakers i Boston Celtics. Ambdu-
es competicions van comptar amb una 
gran ambient i molta esportivitat per 
part dels participants.
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El Club de 
patinatge artístic  
del municipi va celebrar 
el seu festival de cloenda 
de la temporada 15/16 el 
passat mes de juliol. El 
festival és ja un clàssic en 
la programació del club i 
aquest any va comptar amb 
la participació de cinc clubs 
comarcals i l’ambientació 
de cabaret com a fil 
conductor de la jornada.

Atletes de 
totes les edats

L’Ajuntament, amb la col·laboració de 
les AMPA de les escoles Doctor Sama-
ranch, Arrels, Sant Domènec, l’institut 
del Foix i el Consell Esportiu de l’Alt Pe-
nedès, organitza el proper dissabte 15 
d’octubre, la vint-i-sisena matinal atlèti-
ca de Santa Margarida i els Monjos amb 
el cros escolar i les curses de 10 i 5 Km.

Les curses de 5 i 10 km començaran a 
dos quarts de deu del matí, amb un cir-
cuit de 5 Km mesurats i senyalitzats de 
terra, herba i asfalt que transcorrerà per 
bona part del parc urbà del Foix. 

A les 11 del matí s’iniciarà el cros esco-
lar esglaonant les sortides en funció de 
les edats i les categories. Tant l’arribada 
com la sortida de les curses es durà a 
terme al camp d’esports municipal.

Inici de la 
temporada 
esportiva
La primera quinzena de setembre va 
servir per disputar els primers partits 
dels equips locals en aquesta tempo-
rada i posar en marxa l’engranatge de 
cara a les competicions en les que ja 
estan immersos. Dissabte dia 10, durant 
tota la jornada, es va celebrar el cinquè 
torneig solidari femení, al camp de fut-
bol, organitzat pel FB Mas Catarro i l’AD 
Monjos o la 
presentació 
dels equips 
del CP Mon-
jos, al pavelló.
L ’ e n d e m à 
diumenge es 
van presen-
tar els equips 
base del Monjos BC, al matí, i el quin-
zè torneig Joan Marquès, a la tarda, al 
pavelló municipal. La jornada també va 
comptar amb la celebració del vint-i-cin-
què memorial Manel Moreno de futbol 
amb la disputa de partits i els tradicio-
nals homenatges.

Unes 160 
persones  van 
participar aquest any en 
la desena edició del 3×3 
de bàsquet al carrer que 
en aquesta ocasió es va 
traslladar de l’habitual 
espai a la rambla de 
Penyafel fins a la pista de 
davant la Biblioteca amb 
més amplitud i comoditats, 
tant pels jugadors com 
pel nombrós públic 
assistent de la jornada.
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GRUPS MUNICIPALS

Dia 15 de setembre és el Dia Internacional de la Democràcia. El Grup 
Municipal Socialista a l’ajuntament som conscients que la participa-
ció ciutadana és fonamental per regular les polítiques municipals i 
que aquestes protegeixin el drets de les persones. La democràcia 
no deixa de ser la capacitat de les persones per influir sobre les de-
cisions polítiques, creant correspondència entre les accions de go-
vern i les aspiracions de la ciutadania. Les accions, estudis i projectes 
que el grup municipal socialista duu a terme al govern municipal te-
nen un model participatiu que permet obrir a la ciutadania la gover-
nabilitat. A banda de les reunions periòdiques que el grup municipal 

va realitzant al llarg de tot el mandat, en tots i cadascun dels barris 
i pobles del municipi, per conèixer de primera mà les propostes i 
suggeriments que la ciutadania feu referent a aquell indret o al mu-
nicipi en general, l’equip de govern es reuneix també amb els veïns 
i veïnes que més directament puguin estar afectats en algun projec-
te, en la seva fase d’estudi. Així com també es fa en tots i cadascun 
dels plans d’acció locals, juntament amb les associacions i entitats 
que tenen una incidència més directa en el projecte o en el pla. El 
municipi el construïm entre tots i totes. Perquè som gent com tu.
www.alteucostat.info www.facebook.com/socialistesmonjos PS
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Un sistema democràtic de governabilitat local

Any rere any augmenta el nombre d’animals de companyia a les 
nostres llars, sobretot gossos, ja que tenir-los a prop ens aporta 
felicitat i benestar. Per garantir-los una existència digna i la convi-
vència amb els ciutadans del municipi, Esquerra aprofita aquests 
espai per recordar que una de les responsabilitats bàsiques dels 
seus propietaris és recollir-ne els excrements i mantenir en bon 
estat els espais públics. 
SI TENS GOS: Recull els seus excrements i, dins de les bosses adi-
ents, diposita’ls als contenidors de rebuig.
Neteja les seves miccions si les fa a una façana o al mobiliari urbà.

Renta’l a casa o al teu centre veterinari o perruqueria canina.
Dóna-li aigua i menjar abans de sortir a passejar o bé porta reci-
pients específics per a l’aigua. Les fonts del carrer són per nosal-
tres.
Passeja per on tingui accés lliure. Recorda que al carrer han 
d’anar lligats i que no poden entrar a l’interior de les instal·laci-
ons i edificis públics, especialment a les àrees de jocs infantils.
Educa’l per a la convivència amb els altres animals i els teus con-
ciutadans.
Són consells de santamargaridamonjos@esquerra.cat

De gos

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

Som a setembre, inici de cursos i amb ells, el  polític. Des 
de Poble Actiu-CUP encoratgem a totes les veïnes a es-
devenir partícips de la vida política del municipi. ENTRE 
TOTES TOT! Havíem dit que no publicaríem en aquest 
espai fins que no es convoqués la comissió de comuni-
cació específica pel butlletí, per fer-lo plural i amb una 
línia editorial el màxim d'independent possible.  Per 
tant, no deixem de mostrar el nostre rebuig al tarannà 
del butlletí "Nosaltres", que encara espera, a dia d'avui, 
la posada en funcionament del consell de comunicació 

que la reguli i que vetlli per una publicació horitzontal 
i neutral, per tant, seguirem donant veu a aquelles en-
titats i/o persones que vulguin aprofitar l'espai del qual 
disposem en aquesta publicació. Alhora que exigim la 
posada en funcionament d'una comissió de redacció del 
butlletí municipal, que no de l'òrgan de comunicació del 
govern. Som Poble i volem mitjans al servei del mateix al 
municipi. Bona entrada de curs! Salut i alegria a tothom!!

Tornem a les aules, tornem a la càrrega amb il·lusió



Maricel Benach
factualització
Jo no havia fet mai 
cap curs del Servei 
Local d’Ocupació però 
ho vaig conèixer per 
una amiga i em van 
semblar molt positius. 
Sóc tècnica en 
citologia i actualment 
estic en excedència 
buscant una feina que em permeti estar 
més a prop de casa.  Amb els cursos estic 
veient que molts dels coneixements ja 
els tenia però tot evoluciona molt ràpid 
i m’està anant molt bé per actualitzar-
me. Els trobo molt interessants. 

Pol Ribas
faccés al mercat
Coneixia els cursos del Servei Local 
d’Ocupació per la meva mare, que hi havia 
assistit, i me’ls va 
recomanar per buscar 
la meva primera 
feina. He acabat els 
meus estudis de 
tècnic de laboratori 
de diagnòstic clínic 
i estic començant a 
buscar feina, per això penso que és molt 
interessant saber buscar-la correctament 
i cercar-la en el lloc precís. Crec que 
els cursos em poden ajudar a fer-ho.

Pilar Zapata
fsuperació
Vaig conèixer els cursos perquè estava 
a l’atur i volia formar-me per trobar una 
feina i em van permetre millorar la meva 
informàtica, aprendre 
a fer un currículum, 
saber com estava el 
mercat de treball o 
fins i tot afrontar una 
entrevista de feina, 
perquè això és el més 
difícil a vegades. Els 
cursos m’han servit també per conèixer 
gent i poder accedir a altres formacions 
que finalment m’ha possibilitat entrar 
a treballar. A més, quan estàs a l’atur el 
pitjor que pots fer és quedar-te a casa.

Formació per a la 
recerca de nous objectius

La formació és indispensable per estar al dia en el mercat de treball 

El mercat de treball canvia a una gran 
velocitat i a les feines que coneixíem 
tradicionalment s’hi sumen de noves, 
amb nous requisits i noves competèn-
cies. Estar-ne al corrent requereix un 
esforç i segurament l’ajuda de profes-
sionals que puguin ajudar-nos en les 
primers passes d’aquesta actualització 
laboral. 

A Santa Margarida i els Monjos l’equip 
del Servei Local d’Ocupació s’encarre-
ga, entre altres tasques, d’oferir forma-
ció per a les persones que volen millorar 
les eines i tècniques de recerca de feina 
per assolir els seus objectius professio-
nals, amb cursos que van des de la cre-
ació d’un currículum, el coneixement 
dels canals de recerca de feina, l’entre-
vista de selecció, Linkedin o Twitter o 
la descoberta de les Apps destinades a 
la recerca de feina. Aquests, i molts al-
tres sobre informàtica i programes con-

crets, són els que ofereix el Club de la 
feina a les persones que inicien els seus 
itineraris de recerca.

Es tracta de tallers gratuïts que perme-
ten oferir eines i coneixements adap-
tats a les necessitats de les persones 
inscrites.

L’any passat el Club de la feina va fer 
una vintena d’aquestes sessions amb la 
participació de gairebé 200 persones, 
que se sumen als que el Servei Local 
d’Ocupació realitza a l’Espai per a l’em-
prenedoria social i l'economia solidària 
i que estan adreçats a l’entrenament 
i desenvolupament de competències 
transversals, com ara la gestió de les si-
tuacions d’estrès, el networking, la resi-
liència, etc.

Per accedir als cursos cal haver realit-
zat una entrevista d’inscripció al Servei 
Local d’Ocupació, que es pot sol·licitar a 
l’Ajuntament.

Ens en sortim  ;-)


