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Els gegantons 
a Montserrat
Coincidint amb el seu cinquè aniversari, 
els gegantons Antistius i Ginur, de 
la Ràpita, van pujar a Montserrat el 
passat dia 17 d’abril en una sortida 
animada i que va comptar amb la 
participació d’un bon nombre de 
famílies del poble acompanyant els 
portadors dels gegantons, que van 
pujar a la muntanya amb el cremallera. 
Al santuari els gegantons van fer una 
ballada a la plaça, davant del monestir 
i els seus portadors van entrar a 
fer una ofrena a la Mare de Déu. En 
acabar, i ja de tornada a la Ràpita, 
es va celebrar un dinar per a tots els 
excursionistes i la resta del veïnat que 
va voler sumar-s’hi. El dinar es va fer 
conjuntament amb el grup dels diables, 
que aquella mateixa jornada van 
celebrar la cursa Rebentaespardenyes.

Caminades 
d’aniversari
La Biblioteca i l’Escola d’Adults 
Fina García Mateu van organitzar 
el passat 20 de maig una caminada 
pels entorns de Santa Margarida i els 
Monjos.  Un centenar de persones es 
van sumar a aquest acte lúdic que va 
servir per donar a conèixer alguns 
dels espais del Parc del Foix i alhora 
per commemorar el 35è aniversari 
de la Biblioteca i el 30è de l’escola.
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Les carrosses del municipi
al carnaval de carnavals

Les carrosses del Grup de Carnaval de La Ràpita amb el lema 
“de La Ràpita a Moscou: 20 anys de Carnaval” i la de l’Esplai 
Carnavalístic dels Monjos amb “BeatleMania” van participat 
aquest mes de maig a la cinquanta-quatrena edició del Car-
roussel de la Costa Brava. 

La festa, coneguda com el carnaval de carnavals es va cele-
brar a Palafrugell, dins del marc de les festes de la primavera 
de la localitat. La carrossa rapitenca va guanyar el primer pre-
mi de la seva categoria, mentre que la dels Monjos va quedar 
en el novè lloc.

Les dues carrosses han completat així el seu recorregut anu-
al pels carnavals, en els que han obtingut importants premis 
a l’Alt i Baix Penedès, especialment la Carrossa de la Ràpita 
que ha guanyat tots els concursos.

Representants d’ambdues carrosses han manifestat la seva 
satisfacció per la participació en aquesta festa i fins i tot, en 
el cas del grup dels Monjos, no descarten de tornar a repetir 
l’experiència els propers anys.  f
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Nous projectes 
de coaching laboral

El Servei Local d’Ocupació de l'Ajun-
tament ha posat en marxa el Projecte 
Vital, una iniciativa que consisteix en 
oferir un procés de coaching a persones 
en situació d'atur i oferir-los eines i ha-
bilitats que els permetin experimentar 
canvis personals i vitals.

El Coaching (un terme que prové de 
l'anglicisme 'coach', entrenar) és un 
mètode que consisteix en acompanyar 
i entrenar una persona per aconseguir 
un objectiu. En aquest cas es pretén 
implicar els participants en el seu propi 
procés de canvi, potenciar les compe-
tències personals i oferir un espai on 
les persones participants siguin capaces 
d'identificar els entorns i les creences li-
mitadores que els impedeixen avançar.

Torna el Promociona’t 
En la línia de treball pel foment de 

l’ocupació que es duu a terme des de 
l’Ajuntament, el proper mes de setem-
bre es tornarà a convocar una nova edi-
ció del Promociona’t, adreçat a perso-
nes en situació d’atur del municipi. 

El projecte ofereix la possibilitat de 
construir el propi projecte professional 
a partir d'elements actius de motivació, 
autoestima, orientació, anàlisi de l'ocu-
pabilitat per competències i autoava-

luació. El programa inclou pràctiques a 
empreses.

El projecte compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i les inscripcions 
es faran del 5 al 16 de setembre a l’Espai 
per a l’Emprenedoria Social i l'Economia 
Solidària i l'Ocupació. f

El Promociona’t torna al setembre

Plans d’ocupació 
a partir de juliol
La Diputació ha concedit a l’Ajuntament 
la subvenció per tirar endavant nous 
plans d’ocupació a partir de juliol. La 
convocatòria permetrà contractar dos 
auxiliars administratius i dos agents cí-
vics durant 6 mesos.
Aquests plans serveixen per trencar la 
dinàmica en que solen caure les perso-
nes en situació d’atur de llarga durada, 
millorant temporalment la seva situació 
a través d’un contracte que augmenti 
les condicions per accedir després al 
mercat laboral ordinari.

Formació per a 
emprenedors 
durant 
el mes de juny
Amb el lema ‘què cal saber per em-
prendre?’, l’Ajuntament organitza 
aquest mes de juny un seguit de 
xerrades-taller gratuïtes adreçades 
a persones que vulguin impulsar el 
seu negoci. Les sessions es faran 
fins al 16 de juny, de 9.30 a 13.30 h, 
a l’Espai per l’emprenedoria soci-
al, del carrer de Santa Margarida. 
El programa de les sessions es pot 
consultar al web www.economiai-
treball.smmonjos.cat
Per participar-hi cal inscripció prèvia 
a economiaitreball@smmonjos.cat 

Cercar 
feines d’estiu
El Club de la Feina organitza el pro-
per 14 de juny una xerrada adreçada 
als joves que vulguis conèixer les 
oportunitats laborals en les anome-
nades feines d’estiu.  La sessió es 
farà a les 9.30 h, al Club de la feina, a 
la Biblioteca. Coincidint també amb 
la temporada estiuenca el Club de la 
Feina obrirà cada dia de l’1 al 19 de 
juliol, de 10 a 1, per atendre les per-
sones que busquin feina a l’estiu.

Manteniment 
Informàtic 
El proper 8 de juny al matí es durà a 
terme la quarta edició de les Jorna-
des de manteniment informàtic que 
organitzen els alumnes del PFI 2015-
16. Es tracta d’una sessió en la que 
els alumnes del curs assessoren i fan 
petites reparacions gratuïtes d’ordi-
nadors domèstics de forma gratuïta. 
Per portar els vostres aparells cal 
que empleneu un formulari que tro-
bareu al web sinconexion.org
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El passat mes d’abril es 
van dur a terme al muni-
cipi els actes de Foment 
dels Valors republicans, 
que van culminar amb 
un acte institucional a 
la plaça de Pau Casals el 
dia 24.

L’acte va servir per 
commemorar la procla-
mació de la II república 
que es va fer a la matei-
xa plaça just ara fa 85 
anys i va comptar amb 
la participació de repre-
sentants dels grups po-
lítics amb presència al 
consistori, l’alcaldessa, 
les corals l’Amistat i La 
Margaridoia i les rapso-
des Judit Sadurní i Alba 
García.

L’acte va finalitzar amb la lectura de 
l’acord de ple que proclama Santa Mar-
garida i els Monjos com a municipi re-
publicà i amb el cant dels segadors. 

Cinquè aniversari del Ciarga
Emmarcat també en els acte de fo-

Acte de foment dels valors republicans

La celebració institu-
cional també va servir 
per homenatjar l’Asso-
ciació d’Aviadors de la 
República (ADAR) pel 
seu 40è aniversari i el 
mecànic Josep Capella-
des, pel seu 100 aniver-
sari, a més de la figura 
d’Antoni Vilella, que fou 
president d’ADAR i que 
va morir a principis da-
quest any 2016, a l’edat 
de 99 anys. 

La jornada va comptar 
amb la presència dels 
mecànics de l’aviació 
Josep Capellades i Cris-
tòbal Florido i l’acom-
panyament del director 
del Memorial Democrà-
tic de la Generalitat de 

Catalunya Plàcid García, entre altres. 
Fins al 22 de maig es va poder veure 

també al Castell de Penyafort una ex-
posició de l’ADAR i la Fundació Aena 
amb material gràfic i audiovisual sobre 
l’aviació republicana i els seus protago-
nistes. f

ment dels valors republicans, el Ciarga 
(Centre d’Interpretació de l’aviació re-
publicana i la guerra aèria) va celebrar 
una setmana abans, el 17 d’abril el seu 
cinquè aniversari amb trobada de re-
cord i homenatge a l’aviació i els valors 
republicans.

Programa de foment de l’ocupació

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha impulsat un programa de 
subvencions per donar suport a empre-
ses del municipi que generin nous llocs 
de treball i fomentin l’ocupació local. La 
proposta pretén incentivar la creació de 
llocs de treball al poble i alhora l’ocu-
pació dels seus veïns i veïnes, sobretot 
d’aquells que presenten especials difi-
cultats d’accés al mercat de treball da-
vant la situació generalitzada de crisi 
econòmica.

Les empreses beneficiaries rebran 
1.000 € per cada contractació laboral a 
temps complet de durada mínim 6 me-
sos. En cas de contractacions laborals a 
temps parcial la quantitat a subvencio-
nar es calcularà de forma proporcional 
al percentatge de jornada laboral de la 
persona treballadora. 

L’Ajuntament destinarà enguany 
15.000 euros a aquest projecte i les ba-
ses per accedir-hi es podran consultar al 
web municipal aquest mes de juny.

Subvenció a les empreses que 
fomentin l’ocupació local

Santa Margarida i els Monjos 
fomenta els valors republicans
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Eixos de treball 
prioritaris amb 
el jovent del 
municipi
El passat mes de maig i després d’un 
treball intens, l’equip tècnic del Ser-
vei de Joventut de l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos ha fi-
nalitzat la redacció del Pla Local de 
Joventut. 
Aquest document, hereu de l'ante-
rior pla, recull la planificació de les 
intervencions que donaran respos-
ta a les necessitats de les persones 
joves en matèria de joventut. En de-
finitiva, el Pla Local de Joventut ser-
virà per ajudar a conèixer allò sobre 
el què es vol intervenir, decidir les 
necessitats més prioritàries i desen-
volupar les actuacions que donaran 
resposta a les necessitats de les per-
sones joves. 
En aquest sentit document estableix 
el treball de quatre eixos prioritaris 
d’actuació en matèria de joventut 
que s’han d’anar desenvolupant en 
els propers quatre anys. 
El primer d’aquests àmbits serà el 
de la millora de la transició de l’es-
cola al treball; també s’abordarà la 
integració de les persones joves a 
través de l’ocupabilitat i la participa-
ció juvenil com a forma de cohesió 
social. Finalment el document recull 
la necessitat de promoure hàbits sa-
ludables en les persones joves.
El Pla Local de Joventut de Santa 
Margarida i els Monjos es podrà 
consultar al web del Servei de Jo-
ventut www.tangramjove.com

El Tangram compleix
quinze anys

Enguany el Tangram compleix 15 anys 
al costat del jovent del municipi i durant 
els quals han treballat per millorar la 
vida dels més joves.

Les persones que han participat en el 
projecte han viscut moltes experiènci-
es, ja que la vida dels joves va mil per 
hora i els tècnics es veuen obligats a car-
regar piles i adaptar-se gairebé a la velo-
citat de la llum, perquè el que funciona 
un any no té perquè funcionar el vinent. 

Des del Tangram han vist passar diver-
ses generacions i continuen al peu del 
canó duent una tasca que qualifiquen 
“d’increïblement reconfortant quan 
veus que les persones treballen conjun-
tament per aconseguir fites comunes i 
sobretot quan desenvolupen accions 
adreçades a la comunitat, esperant no-
més a canvi donar moments de felici-
tat”.

El quinzè aniversari del Servei de Jo-
ventut Tangram s’ha aprofitat també 

Activitats del Tangram al carrer

per fer un canvi d’imatge de l’equipa-
ment amb més color i més modern.

Tangram al carrer 2016
Un any més, el servei de Joventut, 

Tangram surt al carrer a l’estiu amb una 
programació suggeridora, pensada per 
satisfer la diversitat juvenil del municipi.

La participació del jovent ha estat cab-
dal en el disseny d’aquesta graella, ja 
que són ells qui han decidit quines acti-
vitats dur a terme. Entre les més desta-
cades hi haurà el Tro de Rock; la prime-
ra edició de la revetlla de Sant Joan; la 
presentació del vídeo promocional del 
turisme local “Jove fes turisme” pro-
tagonitzat, dissenyat, editat i musicat 
per joves del municipi; el passatge del 
terror; les piscines nocturnes; la sete-
na edició de la competició d’Skate; la 
segona survival Zombie o moltes altres 
activitats. El programa es pot consultar 
a tangramjove.com. f
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Reasfaltat
de l’avinguda del Penedès

Aquesta passada setmana s’han inici-
at a la Ràpita les obres de reasfaltat de 
l’avinguda del Penedès en el tram com-
près entre la zona de Tres Pins i el carrer 
del doctor Torroja.

El projecte suposarà una millora im-
portant de l’aspecte i la distribució de la 
via principal de la Ràpita, en la seva part 
central, i permetran la rendibilització 
d’aquest espai, tant per a l’ús dels via-
nants com per al dels vehicles i el dels 
ciclistes.

Les obres comportaran el reasfaltat 
de tota la calçada i la redistribució dels 
aparcaments en cordó al llarg de tota 
l’avinguda. També es crearà un carril 
bici a la zona de muntanya de l’avingu-
da, situat a l’alçada de la calçada però 
separat de la zona de pas de vehicles, i 
es repintarà de nou tot el tram. 

El projecte contempla, a més, la cons-
trucció d’un pas elevat a prop del carrer 
del Bicentenari per tal que els vehicles 
minorin la seva velocitat.

Les obres es duran a terme durant el 
mes de juny, ja que pels treballs d’as-
faltat es necessiten temperatures de 
primavera estiu, i tindran un cost de 
73.000 euros. 

L’empresa constructora ha garantit a 

l’Ajuntament que treballarà amb la mà-
xima diligència i intentant ocasionar les 
mínimes molèsties al veïnat tot i que en 
ocasions caldrà restringir momentàni-
ament l’accés de vehicles a l'Avinguda 
del Penedès. f

Es remodela l’avinguda del Penedès 

Aplec al Castell 
de Penyafort
Lutatiat quamus. Nati blame sita nit El 
proper 5 de juny, el Castell de Penyafort 
acollirà una nova edició de l’aplec, que 
cada any acosta nombrosos veïns a 
aquest emblemàtic element patrimoni-
al del municipi. La jornada començarà 
amb una missa i seguidament hi hau-
rà l’actuació de la coral l’Amistat i dels 
balls folklòrics dels Monjos i la Ràpita. 
La celebració comptarà també enguany 
amb una visita guiada al Castell i la pre-
sentació del nou mobiliari que permetrà 
la museïtzació de l’espai Llagostera.

Inscripcions obertes 
per accedir 
al programa PFI
El programa PFI-PIP d’auxiliars en 
muntatge i manteniment d'equips 
informàtics que es duu a terme des 
de fa quatre anys, té obertes les 
inscripcions del curs 2016-2017. La 
preinscripció es pot fer fins al 10 de 
juny a la Masia Mas Catarro, els di-
lluns i dimecres de 3 a 5 de la tarda i 
els dijous i divendres 
de 10 a 12. El programa està adre-
çat a joves que no han acabat l’ESO 
amb l’objectiu de formar-los profes-
sionalment i reinserir-los en els cir-
cuits educatius.

Campanya d’estiu
del Comerç del Foix
El Comerç del Foix encetarà el pro-
per dia 10 de juny la tradicional cam-
panya d’estiu que es durà a terme 
als establiments adherits a l’associ-
ació i que permetrà que la clientela 
participi de les promocions d’aques-
ta temporada. En fer les compres a 
les botigues i restaurants la cliente-
la obtindrà números pel sorteig de 
vals de compra que es farà el 9 de 
juliol.

Final de curs 
a l’institut
El proper 22 de juny es durà a terme 
l’acte de lliurament dels diplomes 
de graduació per als alumnes de 4t 
d’ESO i 2n de Batxillerat de l’institut 
el Foix. Els actes es duran a terme a 
la casa de cultura Mas Catarro i co-
mençaran a les 6 de la tarda.
El dia 27 de juny, a les 6, a la Masia, 
hi ha prevista també una xerrada in-
formativa per a l'alumnat i famílies 
que començaran 1r d'ESO el curs 
vinent. 
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quest 3 de juny comença 
una nova edició del 
Remeiart. La sisena ja d’un 
projecte que va néixer 
de la voluntat de donar 
a conèixer les herbes 
remeieres  i la riquesa 
natural del municipi. 
Després de cinc edicions el 
Remeiart és un  important 
exponent de les plantes 
medicinals a Catalunya. 

A



Nosaltres

9
juny 16 f

El Remeiart consolida 
la seva oferta remeiera

Aquest mes arriba la sisena edició el 
Remeiart, una proposta que cada vega-
da adquireix major notorietat entre les 
persones interessades en les propostes 
naturals o en la recuperació dels conei-
xements tradicionals, que en alguns 
cassos havien caigut en l’oblit.

Edició rere edició demostra que el 
camí de foment dels coneixements so-
bre herbes encetat ara fa sis anys és po-
sitiu i que creix l’interès del públic. 

Nit de Vermuts
Les Cuines i Tapes del Remeiart enceta-

ran un any més el programa d’activitats 
del Remeiart el divendres 3 de juny amb 
les creacions que aquest any presenten 
19 restaurants del municipi, totes elles 
elaborades amb herbes. L’endemà diu-
menge arribarà un dels plats forts del 
programa d’actes, la Nit de Vermuts i 
Licors d’Herbes, que es fa als jardins del 
Molí del Foix amb la presència d’elabo-
radors de vermuts i licors i que enguany 
estarà acompanyada de tallers de coc-
teleria per a adults i infants, maridatges 
de vermuts i formatges, relats eròtics i 
rumba catalana. Tot això entre les 7 del 
vespre i la 1 de la matinada.

Fira i Formació
L’altre gran plat fort del Remeiart 

l’Herbes Campus, que es fa el 18 de 
juny, i on es podran conèixer diferents 
experiències en estudis i emprenedoria 
sobre herbes, aprendre a fer vermut, 
fer tallers de cosmètica o sessions tèc-
niques d’entobotànica.

El Campus forma part de la programa-
ció dels Campus d’estiu avalats per la 
Generalitat de Catalunya.

L’altre gran pol d’atracció del Remeiart 
és la Fira, que es farà com cada any al 
Castell de Penyafort, amb una cinquan-
tena de parades amb venda de pro-
ductes relacionats amb les herbes un 
programa amb més de 30 activitats per 
fer durant tot el dia, com ara fer rutes 
guiades botànica, tallers de cuina amb 

plantes, tallers de cosmètica o assistir a 
xerrades de tot tipus relacionades amb 
les herbes, l’apicultura  o les teràpies 
naturals. El Remeiart, cada any, comptà 
també amb una àmplia oferta dedicada 
a la canalla amb un espai de 800 metres 
quadrats amb jocs sobre natura i her-
bes, durant tot el dia.

El dia de la Fira l’accés al Castell es farà 
amb trenet, amb sortida des de davant 
de la fàbrica d’Ondunova, situada al peu 
del Castell. També s’habilitarà un auto-
car que sortirà del carrer Camí de les 
fàbriques dels Monjos, amb parades a 
l’eix cívic i al carrer de la Via Augusta de 
la Ràpita.

La fira aplega cada any unes 4.000 persones al Castell de Penyafort

La formació 
és un dels 
elements 
imprescindibles 
del Remeiart
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El Surt al carrer  
i munta-t’ho bé, va tornar 
a celebrar-se el passat 14 
de maig amb activitats i 
tallers a la tarda, davant la 
Biblioteca, i una sessió de 
“Botifarra a la fresca” al 
vespre a la sala Alguer. La 
festa estava organitzada 
per l’Ajuntament amb 
la col·laboració de 
nombroses entitats 
juvenils del municipi.

Subcampions 
al Joverd

El passat dissabte 16 d’abril més de 
270 alumnes de l’institut El Foix van 
participar en la setena edició del Joverd 
organitzat pels Castellers de Vilafranca 
en una diada castellera que enguany 
va acollir a 8 instituts i més d’un miler 
d’alumnes.

L’actuació dels joves de l’institut va 
començar amb 65 pilars envoltats per 
nois i noies. A la segona ronda es va po-
der veure el pilar de cinc amb folre i a la 
tercera el 3 de 5 aixecat per sota. A la 
quarta ronda els de l’institut El Foix van 
fer 10 pilars de 3 i un de 4. Després d’un 
final molt ajustat, els joves de l’institut 
de Santa Margarida i els Monjos van ser 
proclamats subcampions i van demos-
trar, un any més, un treball de valors, 
compromís, integració i cohesió.

Portes obertes a 
la Margaridoia
La societat La Margaridoia ha preparat 
un cap de setmana de Jornada de por-
tes obertes amb motiu de la celebració 
del Dia de l’Associacionisme Cultural 
que es celebra el 4 de juny, instaurada 
per posar en valor el pes i la força de 
l’associacionisme cultural a tota Catalu-
nya.
Els actes començaran divendres dia 3 
amb la visita al refugi de la Margaridoia, 
de dos quarts de vuit a les 9 del vespre.
L’endemà dissab-
te i el diumenge 
el refugi es podrà 
visitar al matí, d’11 
a 2.
Dissabte a la nit 
hi haurà ball a les 
11 amb Jordi Rau-
rich i diumenge 
s’han programat 
activitats infan-
tils amb tallers i manualitats per donar 
a conèixer les instal·lacions de l’entitat 
que el següent cap de setmana, concre-
tament el dia 10 de juny, inaugurarà la 
remodelació de la terrassa d’estiu. 

La vetllada 
literària de sant 
Jordi a la Biblioteca va 
incloure enguany una 
revetlla, el 22 d’abril, 
amb recital de sonets 
de William Shakespeare 
en diferents llengües, 
l’acompanyament de 
Marta Fos a la flauta 
travessera i amb la 
representació de l’obra 
‘Romeu i Julieta’, a 
càrrec del grup de 
teatre Tangram.
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L’Escola d’Adults Fina García acaba de 
complir 30 anys de vida. El centre va 
començar el curs de 1985-86, davant la 
demanda d’un grup de treballadors del 
municipi que es volien treure el títol de 
Graduat Escolar. Prèviament es va fer 
alguna petita experiència amb cursos 
subvencionats per la Diputació. Al prin-
cipi s’impartien les classes a la biblio-
teca de l’escola “Dr. Samarach i Fina”, 
de les 5 a les 9 del vespre precisament 
quan els infants plegaven de l’escola i 
quedava lliure. En aquells inicis hi havia 
un grup de pre-graduat, un de graduat, 
un d’iniciació al català i alguns alumnes 
d’alfabetització.

Més tard, a mesura que les dependèn-
cies de la casa de cultura Mas Catarro 
s’anaven adequant, l’Escola d’Adults 
passà les seves classes a aquest edifici, 
millorant així l’espai i els equipaments.

Exposició commemorativa dels 30 anys de l’Escola d’Adults

Nous temps, noves demandes
Amb el pas del temps, però, les ne-

cessitats formatives han anat canviant 
i després de trenta anys la demanda 
de formació ha incrementat i s’ha di-
versificat, degut a factors com l’avenç 
de les noves tecnologies, l’arribada de 
persones amb inquietuds d’aprenentat-
ge diverses o per les noves necessitats 
formatives per a la capacitació personal 
i professional. 

En els últims anys per la Casa de Cultu-
ra Mas Catarro passen cada curs gaire-
bé 300 alumnes fent cursos d’Informàti-
ca en diferents nivells, català d’iniciació, 
i dels nivells B i C, mòduls de cultura 
general, grups d’aprenentatge funcio-
nal del català i castellà, preparació per 
a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i superior, idiomes i els pro-
grames PFI. f

Campanya especial 
de donació de sang 
aquest juliol
L’estiu, és una de les èpoques de 
l'any en què hi ha menys reserves 
de sang als hospitals perquè baixen 
les donacions. Per això, el Banc de 
Sang i Teixits fa una crida a mante-
nir les donacions de sang durant el 
període de vacances.
Per aquest motiu s’ha organitzat 
una jornada especial de donació 
que es farà a la Biblioteca el proper 
6 de juliol amb l’objectiu de superar 
les 120 donacions fetes aquest any 
al municipi i arribar a les 300 amb 
aquesta campanya. 

Cloenda del curs 
de defensa personal 
El curs de Defensa Personal per a 
Dones que s’organitza cada any al 
municipi ha tancat les seves activi-
tats aquest mes amb molt bones 
valoracions per part de les partici-
pants. De cara al setembre s’està 
començant ja a treballar en la nova 
edició d’aquestes sessions formati-
ves. El curs és una iniciativa del pro-
grama Dona al dia de l’Ajuntament, 
en col·laboració amb la Policia Lo-
cal.

Trobada
d’estudiosos del Foix
Ja són obertes les inscripcions per 
assistir a la IV Trobada d'Estudio-
sos del Foix, que es durà a terme 
el proper 16 de juny a Castellet i la 
Gornal. Durant tot el dia, es presen-
taran les ponències sobre els estu-
dis diversos que s’han realitzat a la 
conca del riu Foix durant els darrers 
quatre anys. La inscripció cal fer-la 
a través del web de la Diputació de 
Barcelona.

Trenta anys d’escola 
de formació d’adults 
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Tècnics de turisme  
de la Diputació de 
Barcelona van impartir 
el passat mes de maig 
un curs de creació de 
productes turístics, 
adreçat als empresaris 
i professionals del 
municipi. El curs està 
adreçat a treure el màxim 
profit dels potencials 
locals i s’emmarca en 
la diagnosi turística 
presentada l’any passat.

La Biblioteca  ha fet la cloenda del grup de lectura Jove que cada mes es reuneix per 
comentar la lectura d’un llibre i fer alguna activitat complementària. Per formar aquest grup es 
va fer un vídeo de presentació que es va passar a l’institut el Foix per captar lectors. A la crida 
es van apuntar 7 joves, que han anat augmentant al llarg del curs.

Una delegació  de 
la corporació i tècnics 
municipals van visitar 
les instal·lacions de la 
planta d’Iveco el passat 
mes d’abril. La trobada 
es va dur a terme per 
veure la millora realitzada 
a les instal·lacions 
gràcies a la inversió 
que l'ajuntament va fer 
en l'anterior mandat 
amb  la xarxa d'aigua i el 
clavegueram de la zona.

Premis de 
Química per 
l’institut El Foix
Tres alumnes de l’institut El Foix han 
participat aquest any amb molt bons 
resultats en els premis de recerca que 
convoca la Societat Catalana de Quími-

ca (SCQ) per a alum-
nes de batxillerat. 
Enguany optaven al 
premi 121 treballs de 
química.
L’institut local va pre-
sentar els treballs de  
Carla Tort, amb el tre-
ball La màgia de les 
begudes autoescal-
fables, premiat amb 
un accèssit; Marc 
Hernández, amb el 
treball Ulls que no 
veuen, càmeres que 

sí; premiat amb una menció honorífica; i 
Aida Tort, amb el treball finalista La cor-
rosió.
A més, tots tres alumnes van aconseguir 
una de les estades científiques a centres 
de referència en investigació química 
amb què la SCQ premia els finalistes.

Estalvi i eficiència
energètica
L’any passat l’Ajuntament va substituït 
a diferents espais del municipi, un cen-
tenar de llumeneres equipades amb 
antigues làmpades de vapor de sodi, 
que havien arribat al final de la seva vida 
útil, per llums de leds amb menys con-
sum. Un any després, s’ha valorat posi-
tivament la inversió realitzada perquè, 
malgrat tenir un cost inicial més elevat, 
s’ha constatat que permet una reducció 
del consum energètic i una millora im-
portant del nivell lluminós. 
Pel que fa a les xifres, estimant tots els 
paràmetres d’inversió, manteniment 
i consum, es calcula que durant els 14 
anys de vida útil de les noves llumene-
res, s’estalviaran 31.617 euros, és a dir 
2.258 euros l’any. 
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Resultat 
del procés 
participatiu
El procés participatiu per escollir el nom 
de la plaça de davant la rectoria del 
Monjos s’ha considerat no representatiu 
en no arribar al 20% de participació que 
establien les bases de la convocatòria. 
Es van recollir 429 vots (7,3% del 
cens), format per persones ma-
jors de 16 anys empadronades 
al municipi.
Pel que fa als resultats, el nom 
més votat va ser el de plaça de 
l’església amb 252 vots; seguit 
de plaça de la Independència, 
amb 87 vots; plaça dels diables 
Spantus amb 61 vots i plaça de 
Neus Català amb 27 vots.
Les bases establien que d’aquí 
a 4 anys es decidirà si cal reprendre el 
procés participatiu.
Les votacions es van fer durant el mes 
de maig a l’Ajuntament, el local de les 
antigues escoles de cal Rubió, la Biblio-
teca o el Biblio@ccés de la Ràpita.

Es compleix el primer 
any de legislatura

El proper 13 de juny es complirà un any 
de la presa de possessió del consistori 
municipal pel mandat 2015-2019. Durant 
aquest temps s’han tirat endavant di-
verses iniciatives i s’han fixat les bases 
per a la consecució de nous projectes, 
alguns finançats a través de  les meses 
de concertació de la Diputació de Bar-
celona, dins la Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019 i d’altres que s’hauran 
d’afrontar amb recursos propis o amb 
la col·laboració amb altres administra-
cions. 

Pel que fa a les accions realitzades fins 
ara, des del govern s’ha presentat el Pla 
d’Actuació Municipal; s’han impulsat 
nombroses mesures de lluita contra la 
vulnerabilitat social, el foment de l’ocu-
pació i l’economia social i col·labora-
tiva; a més de crear projectes de dina-
mització cultural, social, educativa i de 

promoció del municipi, entre altres. Els 
grups de l’oposició, per la seva part, han 
presentat també iniciatives de diversos 
àmbits al plenari municipal.

Durant aquest primer any de mandat, 
Santa Margarida i els Monjos s’ha pro-
clamat municipi republicà, s’ha partici-
pat activament en les reivindicacions 
per la millora de la seguretat dels eixos 
viaris del territori i s’ha treballat per fer 
possible la millora d’infraestructures 
bàsiques com la de l’estació de rodalies 
de Renfe, llargament reivindicada, en-
tre altres.

Pel que fa a la composició del con-
sistori, durant aquest primer any que 
portem de lesgislatura ha renunciat del 
seu càrrec el regidor Xavier Carbonell, 
d’ERC-AM,  que en el ple de mes d’abril 
va ser substituït per la regidora Mont-
serrat Montfort. f

Un bon grup de petits empresaris i emprenedors es van trobar el passat 
mes de maig a l’Espai per a l’emprenedoria social, per assistir a la jornada “Com millorar el meu 
negoci”, organitzada per l’Ajuntament, la Mancomunitat Penedès Garraf i l’ADEPG. La sessió 
va comptar amb la participació de les empresàries Dolors Salvany, Sílvia Pinyol, Mireia Bertran 
i Marisol García.

Trobada comarcal 
de clubs de lectura
Coincidint amb el trenta-cinquè aniver-
sari de la seva inauguració, la Bibliote-
ca organitza aquest divendres dia 3 de 
juny la cinquena Trobada de Clubs de 
Lectura de l’Alt Penedès i el Garraf, que 
es durà a terme a la casa de cultura Mas 
Catarro, amb la presència de l’escripto-
ra Sílvia Romero. 
Les trobades acullen els nombrosos lec-
tors de les nostres comarques que du-
rant el curs han anat llegint obres i co-
mentant-les en les respectives tertúlies. 
A final de curs, totes les experiències 
viscudes es posen en comú en la troba-
da anual, que es celebra cada any en un 
municipi diferent.
A Santa Margarida i els Monjos la Bibli-
oteca coordina les activats del Club de 
lectura d’adults que es reuneix el darrer 
dijous de cada mes, i el Club de lectura 
Jove.
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Recuperació 
de basses

A banda de la prevenció i extinció 
d’incendis, des de l’ADF s’ha partici-
pat en les actuacions de recuperació 
de quatre basses temporals al Parc del 
Foix. La iniciativa pretén fomentar la 
protecció dels amfibis i s’ha impulsat 
des de l’Ajuntament i el Parc, amb la 
col·laboració del Cos d’Agents Rurals 
i personal tècnic de la Generalitat, de 
l’empresa Cementos Portland Valderri-
vas, i de l’ADF Puig de l’Àliga. Ara, i a 
iniciativa de l’ADF també s’estan duent 
a terme els tràmits per la recuperació 
de la bassa de Cal Vicenç, situada al lí-
mit de terme amb Castellet i la Gornal. 
Des de l’ADF han demanat també la 
col·laboració de l’alumnat de l’institut 
per implicar-se en aquest projecte.

El grup de voluntaris de Santa Margari-
da i els Monjos i Castellet i la Gornal de 
l’ADF Puig de l’Àliga es prepara intensa-
ment per l’arribada d’una nova campa-
nya d’estiu. En aquests darrers mesos 
els voluntaris han estat duent a terme 
tasques de formació, revisió i manteni-
ment, tot esperant que a l’estiu es pu-
gui fer una actuació efectiva i ràpida en 
cas de necessitat. 

Actualment treballen també en l’eli-
minació del borrissol dels pollancres de 
diverses zones del municipi.

L’estiu passat des de l’ADF van poder 
intervenir en diferents conats d’incendis 
evitant-ne la propagació, sempre amb la 
col·laboració del Cos de Bombers de la 
Generalitat. Els voluntaris locals també 
van intervenir activament en el gran 
incendi de Òdena amb els dos vehicles 
de subministrament d’aigua dels que 
disposen, amb capacitat per a 10.000 i 
3.000 litres.

L’ADF també promou la interrelació 
amb el món educatiu per fomentar la 
implicació de les noves generacions 
en la preservació de l’entorn. El passat 
Sant Jordi, per exemple, es va lliurar a 
Alba Pérez, l’institut El Foix, el premi del 
concurs de dibuix que van organitzar 
entre els escolars per tal de trobar una 
imatge que servirà per realitzar un mu-
ral a la façana del local de l’ADF en les 
properes setmanes.  

D’altra banda, l’associació va partici-
par en la jornada de tallers de l’institut 
El Foix per fomentar la cura dels boscos 
i les muntanyes amb els alumnes del 
centre. 

Crida a nous voluntaris
L’associació fa una crida a les persones 

que vulguin fer-se voluntaris de l’enti-
tat. Per fer-ho cal tenir entre 18 i 55 anys 
i tenir esperit de treball. Els interessats 
poden enviar un correu electrònic a ad-
fpuigdelaliga@gmail.com o trucar als 
telèfons 630879266 / 652565005. f 

Els voluntaris realitzen tasques d’extinció d’incendis

Formació a l’institut

Nova campanya de prevenció 
i extinció d’incendis forestals
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Els Monjos i la Ràpita 
ultimen les festes majors

Arriben de nou les festes majors del 
municipi i ho fan carregades d’activitats 
tradicionals, concerts, actuacions i pro-
postes per engalanar l’ambient i ajudar 
a posar un toc de festa que contribueixi 
a fer més portable la calor de l’estiu.

Festa als Monjos
La festa Major dels Monjos ja ha co-

mençat a escalfar motors amb el con-
curs per escollir la imatge de la Festa 
que porta per lema #trencanttòpics i 
que va guanyar Laura Carro. 

La festa presenta també canvis en 
el sistema organitzatiu ja que des de 
aquest any la Comissió de Festes ha re-
novat els seus estatuts que desvinculen 
la presència de l’Ajuntament a la junta 
directiva.  La comissió també ha avan-
çat que aquest any la festa inclourà di-
versos canvis en la programació de les 
activitats poulars.

Festa a la Ràpita
I quan tot just la festa dels Monjos toca 

a la seva fi comença la Festa Major a la 
Ràpita. 

Organitzada des del Centre Cultural i 
Recreatiu Rapitenc, presenta enguany 
una  variada oferta tradicional i lúdica 
per a tots els públics. La festa centrarà 

les seves activitats en el cap de setmana 
del 6 i 7 d’agost i inclourà alguna de les 
seves propostes més tradicionals, com 
ara els balls i concerts amb orquestra, 
les activitats i cercaviles folklòrics o l’ac-
te sacramental dels Diables i les sàtires, 
amb la Fogardera. f

El foc és un element comú
a les festes locals

35è aniversari 
dels bastoners

El Ball de Bastons dels Monjos compleix 
35 anys i per celebrar-ho han organitzat 
una cercavila el proper 9 de juliol a par-
tir de les 7 de la tarda.. La festa comp-
tarà amb la participació dels Bastoners 
de Sant Jaume, Oló, La Múnia, Moja, 
l'Arboç i Llorenç del Penedès. Després 
de recórrer diversos carrers del muni-
cipi, es farà una ballada final a la plaça 
de Pau Casals i un sopar popular obert 
a tothom amb ball de gralles. Els tiquets 
es vendran a 6 euros.

Pendents de les 
negociacions 
entre Renfe i Adif
El gestor d’infraestructures ferrovi-
àries Adif està duent a terme nego-
ciacions amb Renfe per consensuar 
l’impacte de les obres de l’estació 
de trens dels Monjos i el pas de com-
bois per aquesta zona, segons han 
comunicat a l’Ajuntament. Adif es 
va reunir el passat mes d’abril amb 
representants municipals per expo-
sar-los el projecte de remodelació 
de l’estació de rodalies del municipi. 
De moment els treballs han comen-
çat amb l‘aixecament topogràfic de 
tota la zona de l’estació.

Montse Montfort
nova regidora
La regidora Montse Montfort va 
prendre possessió del seu càrrec 
com a membre del consistori de 
Santa Margarida i els Monjos en el 
ple del mes de maig. Montfort, del 
grup d’ERC-AM, substitueix en el 
càrrec a Xavier Carbonell.
La nova regidora ha estat vinculada 
al món educatiu i social del municipi. 
Darrerament ha estat la presidenta 
de l’AMPA de l’institut El Foix.

Casal d’estiu 
musical
L’escola de música santa Margari-
da organitza aquest estiu un casal 
musical adreçat a totes les edats i 
amb diversos instruments. També 
organitzaran classes especifiques al 
juliol al preu de 12 euros cada dia en 
les que es podrà aprofundir en llen-
guatge musical, combos, harmonia, 
composició, música de cambra o 
preparació per a proves d’accés a 
estudis musicals.
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Obres al carrer
Sant Antoni

Aquesta setmana han començat les 
obres del carrer de sant Antoni on és 
previst que es faci la substitució de 
les instal·lacions de la xarxa d’aigües 
i posteriorment s’arregli la vorera 
corresponent. Els treballs afectaran al 
tram comprés entre el carrer de Maó i 
el raval de Sant Martí i es duran a terme 
durant aquest mes de juny. 

En el mateix carrer, però a l’extrem 
oposat, està en projecte la remodelació 
de la vorera a la zona situada davant 
del Casal de la Gent Gran. Aquesta obra 
encara no està en fase d’execució però 
quan es faci permetrà millorar la facilitat 
d’accés al centre i el flux de vianants a la 
zona.

Participació  al 
Projecte + Salut
Dona al dia amb la col·laboració del dife-
rents serveis municipals busquen dones 
que pateixin d’obesitat per participar 
en el projecte + Salut, que s’iniciarà el 
proper curs amb l’objectiu d’ensenyar 
nous hàbits saludables. El projecte es 
farà d’octubre a juny i comptarà amb la 
col·laboració de professionals del con-
sultori mèdic del municipi. Per calcular 
si una persona té un pes saludable, so-
brepès o obesitat, s'utilitza la fórmula 
de l'Índex de la Massa Corporal:

Segons l’Enquesta de Salut de Catalu-
nya de  2014 el 48,1% de la població de 18 
a 74 anys té excés de pes. Això pot com-
portar problemes de salut importants i 
una disminució de la qualitat de vida per 
les persones que ho pateixen.
Les dones interessades poden contac-
tar a través del mail donaaldia.mon-
jos@diba.cat, trucant a Dona al dia 
938980810 o passant C/ St. Josep  1.

La gent gran  de 
Santa Margarida i els 
Monjos va participar 
el passat 18 de maig a 
Torelló, en la cloenda de 
les caminades ‘A Cent cap 
als Cent’, que organitza 
la Diputació. Aquest any 
els avis i àvies de Santa 
Margarida i els Monjos 
han visitat Cornellà, 
Centelles i Molins de 
Rei, a més de la sortida 
local pel Parc del Foix.

Els alumnes  de 
l’institut alemany 
Gymnasium in der 
Taus, de Backnang 
van ser rebuts aquest 
any a l'Ajuntament en 
l’intercanvi que es realitza 
amb els de l’institut El 
Foix. Els joves alemanys 
van visitar la el Penedès 
la setmana de Sant Jordi, 
mentre que els alumnes 
del municipi ho havien 
fet al mes de març. 
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Estiu actiu amb les
activitats esportives

L’estiu es presenta farcit d’activi-
tats esportives de les que poden gau-
dir totes les franges d’edat. Cada any 
més d’un miler de jugadors pren part 
d’aquestes competicions que fan que 
durant les setmanes d’estiu, les instal-
lacions d’esports municipals s’omplin 
per participar dels torneigs per a adults 
de futbol 7, volei sorra 4x4, o bàsquet 
en les modalitats de 3x3 i 5x5.

Per als infants també s’han programat 
torneigs de futbol 7, volei sorra 4x4 i 
bàsquet 3x3 i torneigs multiesportius  
per a la canalla de P4 a 6è. 

A banda d’aquestes propostes els 
clubs locals organitzen diversos cam-
pus d’estiu de bàsquet, futbol, volei, 
etc. i cal no oblidar també les ja tradi-
cionals 12 hores de bàsquet i volei, que 
apleguen un gran nombre d’esportistes 
locals i comarcals.

Pel que fa al calendari d’activitats, pels 
propers mesos destaquen la celebració 
dels quarts de final i les semifinals de la 
copa Ràdio Vilafranca de futbol, la fes-
ta de l’esport, l’exhibició de gimnàsti-
ca rítmica, les gimcanes esportives de 
l’institut o de l’escola Dr Samaranch o la 
competició de futbol sala 2x2 que orga-

nitza el Tangram. Tot això sense oblidar 
les propostes estiuenques a la piscina 
o els cursos de natació que enguany in-
clouran una nova proposta amb classes 
d’aquatònic en dos torns diferents. f

L’estiu és un bon moment per fer esport

Nova maquinària 
per a la piscina

Aquest any la piscina municipal tindrà 
noves instal·lacions. L’Ajuntament ha 
adequat la sala de màquines i el canvi de 
filtres, la bomba circuladora, les cano-
nades, la valvuleria i millores en el vas.
Els treballs s’han fet per millorar el fun-
cionament i el rendiment, ja que en al-
guns cassos la maquinària era la original 
de la construcció de la piscina. La pisci-
na obrirà les portes el proper dissabte 
11 de juny amb una jornada de portes 
obertes. 

Campiona de
tir amb arc
La veïna dels Monjos, Maribel Santi-
ago és la nova campiona d’Espanya 
de tir amb arc nu a l’aire lliure. San-
tiago pertany al Club de Tir amb Arc 
de l’Arboç i es va proclamar campi-
ona d’Espanya en els campionats 
celebrats a mitjans de maig a Aran-
juez. La jove va assolir la medalla de 
bronze del mateix campionat l’any 
passat i va guanyar el campionat 
de Catalunya 2015, la lliga catalana 
d’aire lliure del 2015 i els campionats 
provincials de Tarragona de 2015 i 
2016.

Dol per Juan
Antoni Barros
L’atletisme penedesenc està de dol 
per la mort de l'esportista Juan An-
tonio Barros, unes hores després de 
finalitzar una marató a Castelló el 
passat mes d’abril.
Barros, nascut als Monjos ara fa 45 
anys, era un experimentat atleta, 
havia format part del club Fondistes 
Penedès durant uns anys, havia par-
ticipat de diverses maratons de tot 
l’Estat espanyol i havia estat direc-
tor tècnic de la Mitja Marató de l'Es-
pirall, entre moltes altres activitats.

Es remodelarà 
la pista vella
L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos ha encarregat la redac-
ció del projecte de reforma de les 
grades, vestidors i accessos de la 
pista poliesportiva municipal, situa-
da a l’avinguda de Catalunya.
A partir d'ara es redactarà el projec-
te de remodelació i durant la prope-
ra temporada es duran a terme els 
tràmits pertinents i processos per-
tinents perquè l’obra es pugui exe-
cutar l’estiu de l'any vinent.
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Quatre 
recorreguts
i molta 
participació
a la Rebenta-
espardenyes

El passat 17 d’abril, el Ball de Diables de 
La Ràpita va celebrar la sisena camina-
da popular i quarta cursa de muntanya,  
Rebentaespardenyes.

Enguany, el circuit constava de 4 recor-
reguts per poder escollir el més adient 
per a cada participant: un de cursa llar-
ga de 21 km (1/2 marató) i un per la cur-
ta d’11,5 km, un de caminada de 16 km i 
finalment un de més curt de 8 km, que 
van passar majoritàriament pel Parc del 
Foix i en algun cas pel terme d’Olèrdola. 

La jornada va començar amb un minut 
de silenci en memòria del corredor José 
Antonio Barros, nascut al municipi.

La cursa d’11’5 Km la van guanyar Joan 
Miguel Bueno i Teresa Andreu, amb una 
participació de 50 corredors.

A la cursa de 21 km, puntuable per la 
IV Lliga de curses de muntanya del Pe-
nedès, amb una participació de 75 cor-

redors en categoria masculina el gua-
nyador va ser Gerard Gil i en la femenina 
Regina Carner. 

La participació en la caminada superar 
els 300 participants, amb 68 persones 
més que l’any passat.

Des del Ball de Diables, han volgut do-

Sortida de la cursa Rebentaespardenyes

nar les gràcies als voluntaris, a l’Ajun-
tament i a les entitats que van ajudar 
a fer possible la cursa, alhora que han 
mostrat el seu malestar per les dificul-
tats que han tingut per traçar les rutes 
i adaptar-les a les normes de pas esta-
blertes al Parc del Foix. f

El sènior femení del vòlei Monjos s’ha proclamat campió de la Primera Divisió 
Catalana i, per tant, ascendeix a Primera Divisió Nacional la temporada que ve. Tot i que la 
economia serà un problema, segons afirmen des del mateix club, la intenció és ascendir a la 
categoria espanyola i continuar fomentant el planter, sobretot en equips infantils.

Festa 
de l’esport
2016

Aquest cap de setmana arriba l’onzena 
edició de la festa de l’esport, que comen-
çarà divendres dia 3 amb l’exhibició de pa-
tinatge de fi de curs Jespe, a partir de les 
6 de la tarda. L’endemà dissabte es farà el 
final de curs de l’escola esportiva, a partir 
de les 9 del matí  i diumenge al matí el me-
morial Plácido Cana.

Tots els actes es celebren al pavelló mu-
nicipal d’esports i la festa serveix també 
per premiar els esportistes locals i col·la-
boradors dels clubs que més han destacat 
durant la temporada.
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GRUPS MUNICIPALS

Arriba el juny i s’acaba l’escola. Un curs especialment significatiu 
pel debat encetat de la Iniciativa Legislativa Popular d’educació, 
i tombat al parlament després d’haver lliurat més de 96.000 sig-
natures. Aquesta ILP arribava amb un ampli suport popular i es 
passava de la protesta a la proposta. En aquest temps s’hi han 
adherit diverses entitats, inclòs l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos. L’actual llei no garanteix que es defensi l’educació 
pública abans que la concertada, ni que les escoles bressol siguin 
gratuïtes, ni que es tingui accés a una plaça 100% pública i gratuï-
ta, ni que les universitats tinguin preus accessibles per a tothom. 

Junts x Si i PP han vetat el debat parlamentari sobre el sistema 
educatiu, que feia una proposta molt més justa i igualitària i que 
apostava per la democràcia, la participació i la universalitat del 
dret a l’educació. Ara fa un any que les eleccions municipals ens 
donaven la majoria absoluta als socialistes amb 8 regidors a 
l’ajuntament. En aquest temps hem aprovat mocions com aques-
ta i també hem posat les bases per continuar treballant pel ben-
estar del municipi amb l’aprovació del PAM. Comptem amb els 
veïns i veïnes per anar endavant. 
www.alteucostat.info www.facebook.com/socialistesmonjos PS
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Ara fa un any

Esquerra, fidel al seu programa, celebra treballant que ja fa un 
any de les eleccions municipals.
Hem fet més de 40 propostes per millorar la qualitat de vida que, 
incomprensiblement, masses vegades han estat rebutjades per 
la majoria socialista. Propostes de millora social, plans d’ajuda 
per les famílies que no poden pagar l’electricitat o l’aigua, pro-
postes per campanyes de civisme o per reorganitzar els conteni-
dors d’escombraries, per abaixar els impostos, ...
Hem plantejat un aparcament a l’Estació, fer barbacoes a la Ma-
ciana, cedir un espai de les Escoles Velles de la Ràpita a les Pun-

taires, endreçar el camp de futbol de la Tallada, escriure en català 
Penafel i d’altres noms de carrers, fer el recull de renoms del mu-
nicipi, netejar i consolidar Santa Margarida, etc. Per vetllar per la 
salut pública hem demanat el control del mercat.
Ens hem oposat als privilegis d’algunes associacions, als impor-
tants sous de l’alcaldessa i d’alguns regidors/eres. Hem volgut 
conèixer el patrimoni de l’ajuntament (pisos i solars), i l’organi-
grama de l’ajuntament. Hem impulsat el procés participatiu i una 
comissió de comunicació per fer un “Nosaltres” de tothom, etc. 
Gràcies pel suport.

Esquerra, aire fresc a l'Ajuntament

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



Luisa Bonilla
fmercat polit
Nosaltres som 
paradistes del mercat 
i vam començar a 
venir fa 18 anys. El 
mercat dels Monjos 
és un clàssic mercat 
de diumenge en el 
que la gent ve amb 
família i passeja per 
comprar. Creiem que dóna molta vida al 
poble perquè porta gent de molts llocs 
diferents i sovint animem als nostres 
clients perquè es quedin a prendre 
alguna cosa als restaurants del poble. 
Aquest és un mercat molt arreglat i 
polit. Es nota que s’hi està a sobre. 

Ramon Martí
freacció
El comerç del poble està molt bé, amb 
el nou eix de la 
carretera es va crear 
un centre espaiós per 
passejar i comprar. 
A més el fet que hi 
hagi el mercat dels 
diumenges afavoreix 
el comerç i als bars 
i forns especialment. En el moment 
que va marxar la carretera el comerç 
local va saber reaccionar i es va 
adaptar a la nova situació. A més tenim 
l’associació del Comerç del Foix que 
ajuda molt a donar-nos a conèixer. 

Ruth Llansola
fdinamització
El comerç del municipi ha canviat molt i a 
millor. L’arranjament 
de la carretera i 
sobretot per mi 
l’arribada de dos 
establiments de 
grans franquícies, 
que gairebé van 
coincidir amb la 
carretera, va ajudar molt a dinamitzar 
el comerç. A més també és important 
el fet que aquí tenim molt aparcament i 
gratuït. El fet que al poble no hi hagi zona 
blava afavoreix molt el comerç perquè 
la gent no ha de pagar per aparcar.

El teixit comercial
com a exemple 

La delegació de Calldetenes als Monjos

Fa gairebé dues dècades, quan la vari-
ant de la carretera N340 es va posar en 
marxa, va començar al poble un procés 
que barrejava la satisfacció d’un objec-
tiu assolit després de molts anys de rei-
vindicació, amb la necessitat de recupe-
rar el teixit d’una població que durant 
anys havia quedat partida per l’impacte 
de la carretera. 

La digestió es va anar fent de mica en 
mica, però l’objectiu es va aconseguir i, 
ara per ara, els Monjos és un pol d’atrac-
ció comercial important, amb un potent 
mercat de diumenges, un bon catàleg 
de serveis comercials, especialment de 
productes de primera necessitat i un 
teixit associatiu fort i cohesionat. 

Aquest exemple de recuperació és 
el que ha servit a la Diputació de Bar-
celona per recomanar el cas de Santa 
Margarida i els Monjos com a model a 
seguir per altres municipis que puguin 

estar vivint situacions similars. 
Calldetenes és una d’aquestes poblaci-

ons i el seu alcalde Marc Verdaguer es 
va desplaçar fa alguns dies als Monjos 
acompanyat de tècnics i comerciats del 
seu municipi per conèixer el procés vis-
cut aquí. 

El proper cap de setmana una nom-
brosa delegació del poble osonenc és 
previst que es desplaci fins als Monjos 
per conèixer l’oferta del mercat setma-
nal dels diumenges i les propostes del 
mercat d’artesania, a més de poder in-
tercanviar opinions amb els botiguers.

L’alcaldessa Imma Ferret ha valorat 
molt positivament l’entesa amb la de-
legació de Calldetenes i especialment 
el fet que el treball que s’ha realitzat a 
Santa Margarida i els Monjos en aquests 
darrers anys, sigui posat com a exemple 
de bon funcionament per a altres loca-
litats.

Ens en sortim  ;-)


