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L’1 d’octubre es tanca sense 
incidents a l’institut El Foix
La jornada del passat 1 d’octubre es va tancar sense incidents a l’institut El Foix de Santa 
Margarida i els Monjos, on la Generalitat de Catalunya va instal·lar el col·legi electoral del 
municipi. 
El públic es va aplegar al centre des de les 5 del matí i passades les 9 es va començar la votació, 
amb un clima festiu, tranquil i familiar, que es va mantenir la resta del dia, malgrat tenir unes 
condicions climàtiques adverses, que no van impedir que el veïnat s’agrupés per tal que tot 
transcorrés amb total normalitat. 
Els Mossos d'Esquadra, que van requerir d’estar acompanyats per la Policia Local, van ser 
presents en dues ocasions al centre, sense cap incident a destacar.
Pel que fa als resultats, al municipi la participació va ser de 2.071 persones (41%) amb 1.874 
vots pel Sí (90,4%) i 163 pel No (7,8%). De vots blancs es van emetre 27 (1,4%) i nuls 7 (0,4%).
L’endemà dilluns es va dur a terme una concentració a davant  l’Ajuntament com a mostra de 
rebuig i denúncia a la violència que es va viure durant la jornada de l’1 d’octubre a Catalunya i 
el dia 3 el municipi va seguir de forma majoritària l’aturada convocada a tot el país.
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Èxit de públic a la fira d’extraescolars i 
serveis municipals 

Santa Margarida i els Monjos va acollir el passat 16 de se-
tembre la segona edició de la Fira d'extraescolars i serveis 
municipals.

La mostra va comptar amb les diferents entitats i serveis 
municipals que ofereixen activitats educatives, de lleure i es-
portives per a infants i joves, amb l’objectiu de donar a conèi-
xer l’oferta existent d’una manera conjunta i organitzada.

La Fira es va dur a terme al parc de davant la Biblioteca du-
rant tot el matí i va oferir una mostra de les activitats que 
es programen al municipi adreçades a l’educació i el lleure 
en horari extraescolar, tant des dels diferents serveis munici-
pals, com des de les AMPA de les escoles i l’institut o l’esplai. 
Tots ells van oferir tallers i demostracions gratuïtes de les se-
ves activitats.

Els assistents va poder gaudir també de propostes d’esca-
lada en rocòdrom, l’exhibició de balls populars, un taller de 
construcció de castells de sorra, skate i jocs esportius i tradi-
cionals diversos. f
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Projectes per fomentar 
l’ocupació al municipi

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha encetat aquesta tardor els 
nous projectes de foment de l’ocupació 
al municipi. 

El primer en posar-se en marxa ha 
estat el programa Promociona’t, que 
enguany aplega una quinzena de parti-
cipants per aprendre a identificar opor-
tunitats i posar en marxa el pla d’acció 
per assolir els propis objectius professi-
onals, a partir de l’anàlisi de la seva situ-
ació laboral actual i amb diferents mè-
todes d’exploració. El programa inclou 
pràctiques a empreses i està adreçat a 
les persones residents al municipi.

A mitjans de setembre també es van 
iniciar les contractes del programa Mon-
jos inclusió, que permet la contractació 
de persones amb dificultats d’inserció 
laboral, alhora que es treballa amb el 
seu entorn familiar en temes de forma-
ció i seguiment des de serveis socials.

Finalment, aquest mes d’octubre s’han 
iniciat també els contractes de les per-
sones que han accedit als plans d’ocu-
pació de l’ajuntament. Aquesta iniciati-
va permetrà la contractació d’un peó de 
brigada, dos auxiliars administratives, 
dos agents cívics i una monitora de jar-

dineria. Aquests plans pretenen contri-
buir a rebaixar les taxes d'atur als mu-
nicipis, fomentar l'ocupació i millorar la 
capacitació i la qualificació professional 
de les persones en situació d'atur. f

Presentació del programa Monjos 
Inclusió

Impacte econòmic
del Remeiart
L’ajuntament ha encarregat un estu-
di econòmic de l’impacte que suposa 
per a l’economia local la celebració de 
les Cuines i tapes del Remeiart. El cer-
tamen, que cada any serveix milers de 
tapes fetes amb herbes remeieres té un 
important impacte econòmic ja que es-
tableix que per cada euro invertit en el 
projecte es generen 21 euros de negoci 
que van a parar principalment al con-
junt de l’economia local. Aquest any el 
total del volum de negoci generat per 
les Cuines i Tapes ha estat de 132.000 
euros.

Speed Dating 
Professional de 
logística i producció
El 18 d’octubre es realitzarà la sego-
na trobada de cites ràpides entre 
persones que demanen i ofereixen 
feina, organitzada pel servei Local 
d’Ocupació de l’Ajuntament. La pri-
mera trobada va obtenir unes valo-
racions molt positives tant per part 
de l’empresariat com de les perso-
nes demandants. L’Speed Dating 
d’octubre es centrarà en el sector 
de la logística i la producció, espe-
cialment per a carretoners, mossos 
de magatzem i operaris de produc-
ció.

Formació en 
recerca de feina
Des del Servei Local d’Ocupació, 
s’ofereix formació per tal que les 
persones que cerquen una ocupa-
ció puguin assolir el seu objectiu 
professional. Durant aquest mes, 
s’estan fent càpsules formatives 
sobre entrevista de selecció i asses-
sment center, inscripció als canals 
de recerca i apps per trobar ofertes 
de feina. Al novembre s’oferiran ta-
llers sobre word, correu electrònic i 
internet. 

Gestió d’ofertes 
laborals
L’ajuntament va adscriure fa uns 
mesos la figura d’una prospectora 
d’empreses al Servei Local d’Ocupa-
ció que permet un contacte direc-
te amb les empreses del municipi. 
Aquest treball s’ha traduït, al setem-
bre, en un increment considerable 
del nombre d’ofertes d’empreses 
gestionades pel Servei Local d’Ocu-
pació, gràcies al treball previ realit-
zat per la prospectora.
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Tercera edició de la 
Fira de la Transhumància 

El 22 d’octubre es durà a terme una nova edició de la Fira de la Transhumància

El proper 22 d’octubre es durà a terme 
a Santa Margarida i els Monjos la terce-
ra edició de la Fira de la Transhumància. 
La mostra, que farà un any més a l’apar-
cament d’entrada als Monjos, comptarà 
amb una trentena de parades relacio-
nades amb la ramaderia i l’artesania, 
amb una àmplia selecció de formatges, 
embotits i vins i caves de la zona, a més 
d’antiguitats i artesania.

La fira obrirà les seves portes de 10 del 
matí a 2 de la tarda i comptarà amb un 
tancat d’ovelles i nombroses activitats 
infantils per aprendre a munyir vaques, 
fer un jorn al mas o crear les pròpies 
ovelles amb la tècnica del jumping, en-

tre altres propostes.
A dos quarts de dotze la Fira inclourà 

l’actuació del Ball de Pastorets de Santa 
Margarida i els Monjos.

També durant tot el matí es durà a ter-
me una viquimarató fotogràfica coordi-
nada des de la Biblioteca amb l’objectiu 
de plasmar la fira en imatges.

Activitats paral·leles
Les activitats de la Fira inclouen tam-

bé un programa d’activitats paral·leles 
que començarà el divendres 20 d’octu-
bre amb una exposició fotogràfica, a 
la Biblioteca, sobre la construcció de la 
presa del pantà de Foix durant el primer 

terç del s. XX. Al mateix espai, a les 6 de 
la tarda es farà l’activitat infantil “la pe-
tita GLU-GLU-GLU” sobre el cicles i els 
estats de l’aigua, a càrrec de la compa-
nyia Fes-t’ho com vulguis.

El mateix divendres a les 19 h, el Molí 
del Foix acollirà una taula rodona sobre 
transhumància, camins ramaders i el 
projecte del "Camí Ramader de Marina. 
De la Cerdanya al Penedès", amb ex-
perts d'arreu del país.

Finalment, a les 8 del vespre, les caves 
Markel, als Monjos, acolliran el concert 
de “Celtic groove”, una proposta de 
música celta emmarcada en el progra-
ma Viu el Parc. f
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Més de 500 participants 
a la bicicletada de Santa 
Margarida i els Monjos

La bicicletada popular de Santa Marga-
rida i els Monjos ha complert aquest any 
la seva dissetena edició amb la partici-
pació de 495 ciclistes i un cinquantena 
de persones voluntàries. La jornada lú-
dica i esportiva va permetre un estalvi 
simbòlic de 587 kg d’emissions de CO2 
a l’atmosfera.

La tradicional passejada, que cada any 
esdevé una jornada reivindicativa per 
tenir un aire més net, es va dur a terme 
el passat diumenge 17 de setembre i es 
va iniciar pocs minuts després de les 10 
del matí des de davant de l’Ajuntament 
per recórrer 7 km per alguns dels nuclis 
habitats més importants del municipi 
fins a arribar a la plaça de Ramon Cabré, 
a la Ràpita. Allà, un important nombre 
de persones voluntàries van servir un 
esmorzar popular i es va fer el sorteig 
de cascs i una bicicleta, entre els parti-
cipants. 

La bicicletada de Santa Margarida i els 
Monjos s’emmarca en els actes de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura, una iniciativa europea que es duu 
a terme també arreu de Catalunya amb 
l’objectiu de sensibilitzar a la població 
sobre la necessitat de fer un ús racio-

nal del vehicle privat i de promoure l’ús 
dels transports públics i alternatius com 
la bicicleta.

La pedalada és organitzada cada any 
per l’Ajuntament, amb la col·laboració 
del Molí del Foix i Protecció Civil. f

Bicicletada 2017

Raïm moneu al 
Castell de la Bleda
Cellers Torres ha reintroduït a Santa 
Margarida i els Monjos, de forma ex-
perimental, la varietat de raïm negre 
moneu. Després d’anys d’experimen-
tació i de constatar-ne l’alt potencial 
enològic, Torres ha decidit empeltar-la a 
la finca de l’històric Castell de la Bleda, 
que l’empresa va adquirir l’any passat. 
La presentació del nou projecte va 
comptar el passat mes de setembre 
amb representants de la família Torres, 
la consellera d’agricultura Meritxell Ser-
ret i l’alcaldessa Imma Ferret.

La Biblioteca
recull ordinadors 
portàtils
Sota el lema “Dona el teu portàtil en 
desús, i regala educació”, les biblio-
teques de l’Alt Penedès i el Garraf  
formaran part de la plataforma Lab-
doo a través de la qual es recolliran 
portàtils o tabletes en desús, però 
que encara funcionin, per tal d’envi-
ar-los a escoles i centres educatius 
d’arreu del món.
Labdoo.org és una plataforma sen-
se ànim de lucre que permet fer ar-
ribar els portàtils que ja no tenen ús, 
als quals se’ls instal·len aplicacions 
educatives.

Nous horaris al 
Tangram
Aquest curs el Tangram ha obert 
les seves portes amb l’ampliació 
d’horaris d’atenció al públic, ja que 
l’equipament juvenil obrirà també 
els dilluns a la tarda, i amb un seguit 
de noves propostes, com ara la cre-
ació d’una enganxina del Tagram o 
l’ampliació dels tallers que el Servei 
de Joventut ofereix a l’Institut El 
Foix sobre participació, orientació 
acadèmica, o altres.

Articles d’opinió 
al Nosaltres
La revista Nosaltres ofereix a la ciu-
tadania la possibilitat de participar 
en aquesta publicació de temàtica 
local amb articles d’opinió. Si es 
vol enviar un escrit, cal que es faci 
arribar, amb un títol breu i un mà-
xim de 1.000 caràcters, amb espais 
inclosos, a l'adreça comunicacio@
smmonjos.cat amb una fotocòpia 
del document d’identificació de la 
persona responsable de l’escrit.
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Obres de millora a diversos 
espais del municipi

L’Ajuntament està duent a terme ac-
tualment diverses obres de millora a es-
pais municipals. Algunes de les més des-
tacades són les de reforma de la pista 
de l’avinguda  de Catalunya, als Monjos, 
les teulades del Castell de Penyafort o 
la reforma de la part baixa del cementi-
ri i l’ampliació dels blocs de nínxols del 
mateix. 

Aquesta darrera obra és previst que 
estigui acabada a bans de Tots Sants, 
mentre que en breu finalitzarà també la 
d ela teulada del Castell.

L’Ajuntament també ha realitzat darre-
rament nombrosos treballs a la via pú-
blica, com ara la construcció de nou del 
pas elevat situat davant la Costa Daura-
da o millores a la pista de la Ràpita, a la 
via pública, etc.

Una altra de les obres fonamentals pel 
municipi és la de la reforma de l’estació 
de Renfe, que va a molt bon ritme, i que 
podria finalitzar a finals d’aquest any.
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha donat a conèixer les dades 
de pagament a proveïdors a les que 
està obligat per llei i que indiquen que 
la institució paga als seus proveïdors en 
un període mitjà de 17 dies des de l’en-
trada de la factura al registre municipal. 

Les dades es van presentar al ple del 
passat setembre en el que es va aprovar 
el compte general de 2016 i una modifi-
cació del pressupost d’aquest any.

El plenari va aprovar també una moció 
del PSC per la millora de les condicions 
laborals dels i les professionals del món 
de la cultura; i el calendari de festes lo-
cals de 2018 que, prèvia consulta amb 
diverses entitats i col·lectius locals, es 
duran a terme els dies 29 de març a tot 
el municipi, 20 de juliol als Monjos i 6 
d’agost a la Ràpita. 

També es van aprovar diversos temes 
de personal en relació a la casa de cul-
tura Mas Catarro o al servei d’esports i 
les bases per a la concessió d’ajuts per 
a llibres, continguts digitals, etc., per a 
aquest curs.

Tots els punts van ser aprovats amb els 
vots a favor del PSC i CiU i el vot contrari 
de PA-CUP i ERC.

En acabar l’ordre del dia es va dur a ter-
me el torn obert de paraula amb un am-
pli debat amb les persones assistents al 
plenari sobre el procés, el dret a decidir 
i l’actual situació política. 

Romanent positiu  
Al ple del mes de juliol es va donar 

compte del resultat pressupostari de 
l’ajuntament l’any 2016, amb un superà-
vit de 961.345,74 euros, cosa que per 
llei, permetrà dur a terme obres i inver-
sions no contemplades al pressupost de 
2017, per valor de 315.000 euros, amb 
actuacions als equipaments esportius, a 
la via pública, a l’edifici de l’Ajuntament 
o al Castell de Penyafort, entre altres. 

També s’invertiran 170.000 euros en al-
tres propostes per a la millora de serveis. 

Ple municipal del passat mes de setembre

L’Ajuntament fixa el pagament
a proveïdors en 17 dies

En el plenari també es van aprovar 
dues modificacions de pressupost, amb 
els vots a favor PSC i CiU i l’abstenció de 
PA-CUP i ERC.

El ple va aprovar per unanimitat una 
moció del Consell Comarcal d’adhesió 
al projecte “No puc esperar”; una altra 
presentada pel PSC sobre l’assignació 
econòmica contra la violència de gène-
re als pressupostos generals de l’estat 
i una moció del Col·lectiu Bosc Verd i 16 
persones més per demanar a la Genera-
litat que tramiti l’autorització ambiental 
per a la crema de residus a Uniland con-
forme a la legalitat. 

En l’ordre del dia figurava també una 
proposta de resolució presentada pel 
grup d’ERC en relació a les escombra-
ries, que no va prosperar amb el vot a 
favor del grup d’ERC, els vots en contra 
del PSC i CIU i l’abstenció de PA-CUP.

El ple també va aprovar per unanimi-
tat, la xifra de població al municipi a 1 
de gener de 2017, que és de 7.480 habi-

tants; un conveni amb la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Alt Penedès per im-
pulsar la formació Dual; i la modificació 
de la taxa del servei de menjador de la 
llar per crear una nova modalitat de di-
nar amb carmanyola.   

A la sessió es va donar compte del con-
veni que aprovat amb Sercom SL per la 
difusió d’informacions sobre el municipi 
a través de Penedès TV.

El ple va aprovar també el conveni amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
per a l'execució del programa Penedès 
360º, amb els vots a favor del PSC, ERC 
i CIU i l'abstenció de PA-CUP; un acord 
per no exercir carta de gràcia sobre un 
habitatge situat al carrer del Montmell, 
amb vots a favor del PSC, PA-CUP i CIU 
i el vot en contra d'ERC; i la suspensió 
de llicències del POUM, d’acord amb el 
compliment d’una sentència del TSJC, 
aprovada amb el vot favorable del PSC 
i CIU, l’abstenció de PA-CUP i en contra 
d’ERC. f
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Estiu de Tangram 
al carrer

Un estiu més, el Servei de Joventut 
ha estat present a les places i carrers 
del municipi realitzant una dotzena 
d’activitats “Tangram al carrer”, en 
alguns casos amb la col·laboració de les 
entitats del municipi. El tret de sortida el 
va donar el ball de diables de la Ràpita amb 
l’èxit del “Tro de rock”. Durant les dues 
setmanes següents el jovent va poder 
gaudir d’activitats tan diverses com un 
scaperoom, piscines nocturnes, survival 
zombie, gimcanes esportives, torneigs 
de futbol sala, espectacle d’il·lusionisme i 
màgia a l’Espai Antistiana i, com a novetat 
d’aquest any, una bubble football. El punt 
i final a les activitats d’estiu del Tangram 
el va posar l’Associació Jove dels Monjos 
amb el concert jove Rock n’Monjos a la 
plaça de Pau Casals. 

Noves dates 
per a la Mostra 
Artística

La regidoria de cultura de l’Ajuntament 
ha fet públiques le sbases de la Mostra 
Artística Sant Raimon de Penyafort, que 
enguany tindran com a principal nove-
tat un canvi de les dates de l’exposició. 
La mostra abandona les festes nadalen-
ques després de 33 anys de celebració 
per traslladar-se a principis de gener.  

Aquest any la mostra es podrà visitar 

Aquest octubre 
comença de nou, la 
dinamització de l’Espai 
Antistiana de la Ràpita amb 
activitats de lleure per a 
infants i joves de primària i 
d’ESO, com ara tallers d’scrap 
o una castanyada, entre 
altres. La informació de les 
activitats es pot seguir a 
través de les xarxes socials o 
al Biblio@ccés de la Ràpita.

Vicenç Salom, 
la persona més gran 
del poble, ha celebrat 
aquest mes de setembre 
els 103 anys. Salom, i la 
seva dona Lola, de 98 
anys, sumen més de 200 
anys de vida. L’alcaldessa 
Imma Ferret i la regidora 
Filo Martínez van voler 
ser presents amb la 
parella per felicitar-los, 
en nom de tot el municipi, 
per aquest aniversari.

del 9 al 26 de gener 
de 2018 i continua-
rà comptant amb la 
mostra infantil que 
ja es va impulsar la 
passada edició, en les 
categories de dibuix i 
fotografia,  i una ex-
posició a lespai An-
tistiana de la Ràpita. 
La Mostra d’adults 
continuarà, com fins 
ara, aplegant les dis-
ciplines de pintra, 
escultura, ceràmica i 
fotografia. 
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Diada Nacional 
de Catalunya 

Santa Margarida i els Monjos va 
celebrar el passat dia 8 de setem-
bre l’acte institucional i unitari de la 
commemoració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. 

Les activitats es van iniciar als 
Monjos, amb la inauguració del parc 
de la República, situat a la cantona-
da entre l’avinguda de Cal Rubió i el 
carrer de Maria Aurèlia Capmany, 
en el que es va descobrir el monòlit 
amb el nom del parc i es va recordar 
el propòsit de treball que el munici-
pi ha tingut sempre per promoure 
els valors de la república. 

Acte seguit l’alcaldessa Imma Fer-
ret va llegir el Manifest de l’11 de se-
tembre i el cor de la Casa d’Andalu-
sia de l’Alt Penedès va interpretar el 
Cant dels Segadors. 

En acabar es va dur a terme la pro-
jecció de la pel·lícula  ‘Pàtria’, amb 
la presencia del director Joan Frank 
Charansonnet, al Centre Cultural 
i Recreatiu Rapitenc. Al final de la 
projecció es va celebrar un col·loqui 
sobre el procés de creació de la pel-
lícula i la llegenda d’Otger Cataló i 
els nou barons de la fama.

Preocupació per la mobilitat 
de la N-340 al Penedès

L’alcaldessa de Santa Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret, va participar el 
passat 4 de setembre a Barcelona, a la 
reunió convocada pel conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Josep Rull per pre-
sentar la proposta de la Generalitat per 
a la reducció de l'accidentalitat a l'N-340 
que serà efectiva a partir de gener del 
2018.

Les mesures incloses a la proposta 
del govern català pretenen desconges-
tionar l’N-340 amb el desviament obli-
gatori de vehicles pesants cap a l’AP-7, 
entre Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant 
i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès 
Sud, amb bonificacions de peatge per 
als camions.

Per als vehicles lleugers a l’AP-7 que 
facin recorreguts d’anar i tornada en 
un període màxim de 24 hores entre 
Vilafranca Sud i Alcanar es bonificarà el 
100% de l’import del peatge.

 La descongestió de la N-340 pot afectar la circulació a les sortides de l’AP7 

Com ja succeeix a altres vies de peat-
ge, aquestes bonificacions es vehicula-
ran mitjançant el sistema de pagament 
dinàmic, més conegut com el Via-T.

A la reunió, Imma Ferret va avalar les 
propostes de la Generalitat, tot i que 
va voler expressar (junt amb Vilafran-
ca del Penedès) la preocupació perquè 
les noves mesures puguin complicar la 
mobilitat a les entrades dels Monjos i 
de Vilafranca. En aquest sentit els dos 
municipis van apuntar a la reunió la pos-
sibilitat que es valorés d'aplicar la mesu-
ra de bonificacions i exempcions fins a 
Sant Sadurní.

La Generalitat, tot i que ja ho ha estu-
diat, ha emplaçat a una nova reunió que 
tindrà lloc properament amb els ajunta-
ments de Santa Margarida i els Monjos i 
Vilafranca del Penedès, amb el director 
general de mobilitat de la Generalitat 
per estudiar el tema. f
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Actes del 25 de 
novembre
Santa Margarida i els Monjos cele-
brarà el proper mes de novembre 
els actes de commemoració contra 
la violència masclista amb tota una 
setmana d’activitats. Les propos-
tes que s’han programat inclouen 
xerrades a l’institut, una jornada 
d’activitats a l’espai Antistiana de la 
Ràpita, el dia 22, i la presentació de 
la campanya ‘El patriarcat perjudica 
greument la salut’, el dia 23. Els ac-
tes centrals es faran el dia 24 amb 
un concentració a les 12 del migdia 
i una tarda vespre d’activitats per a 
tots els públics, amb les entitats, da-
vant l’ajuntament.

Comença la Casa 
dels Passos Petits
Aquest mes d’octubre ha iniciat el 
nou curs la Casa del Passos Petits, 
un espai del Servei d’Infància per 
a infants i famílies de 0-3 anys on 
compartir experiències sobre lleu-
re, educació o altres. La Casa és 
gratuïta i obre als Monjos, al carrer 
Berenguer, els dilluns i divendres; i 
a la llar de la Ràpita, els dimarts, en 
tots dos casos de 10.30 h a 12.30 h.

Compra a prop i 
descobreix el teu 
entorn
Els municipis de Santa Margarida i els 
Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdo-
la començaran el proper 19 d’octu-
bre la tercera edició de la campanya 
comercial ‘Compra a prop i desco-
breix el teu entorn’, adreçada a en-
fortir el comerç local i promoure els 
elements turístics del territori.
La iniciativa premiarà les compres 
als establiments dels tres municipis 
amb regals d'entrades per a equipa-
ments turístics, àpats a restaurats o 
visites a cellers, entre altres. 

Nou servei de recollida de 
restes de poda porta a porta

És important poder fer compostatge amb els residus vegetals 

Donada la gran quantitat de restes de 
poda i jardineria que es generen a les 
llars del municipi durant la tardor i l’hi-
vern, l’Ajuntament posa en marxa el 
servei gratuït de recollida porta a porta 
de restes vegetals de poda i jardineria a 
particulars.

La recollida es realitzarà tots els dilluns 
al matí d’octubre a març i caldrà seguir 
les següents indicacions per lliurar les 
restes vegetals.  

El material petit, com ara fulles, gespa 
o males herbes s’han de guardar en bos-
ses d’escombraries normals o industri-
als i no s’hi poden barrejar residus que 
no siguin vegetals. Amb les branques 
s’han de fer feixos lligats amb un cordill, 
de dos metres de llarg com a màxim. 

Per tal que la recollida es faci correcta-
ment, si hi ha previsió de llençar restes 
vegetals cal trucar a l’Ajuntament en 
dies laborables o a la Policia Local els 

festius i caps de setmana com a molt 
tard el divendres anterior a la poda. Un 
cop s’hagi pres nota de l’adreça on és 
previst deixar les restes vegetals, es po-
drà dipositar el material a la porta del 
domicili indicat diumenge al vespre o el 
mateix dilluns abans de les 8 del matí. 

Amb aquest nou servei es guanya en 
comoditat, ja que durant els mesos 
d’octubre a març el veïnat es pot estal-
viar haver de carregar vehicles i despla-
çar-se a la deixalleria. S’evita col·lapsar 
els contenidors de la via pública amb 
residus orgànics d’origen vegetals i es 
garanteix el compostatge dels residus 
vegetals recollits.

Si per algun motiu no fos possible uti-
litzar aquest servei, convé recordar que 
es pot fer ús del servei de deixalleria 
durant tot l’any dins l’horari habitual, 
especialment per a les restes vegetals 
llenyoses o de mida gran. f
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f L’Escola d’Adults aplega 
propostes de formació general, 
cursos d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i superior i la 
coordinació del Programa PFI.

f La inscripció a secundària 
i batxillerat ha superat per 
primera vegada els 500 alumnes, 
un centenar dels quals cursarà 
batxillerat.

f Els tècnics en ensenyament de 
l’Ajuntament han presentat aquest 
mes d’octubre als regidors de 
la corporació el Pla Educatiu del 
Municipi.

nfants, joves i adults han 
tornat a les aules de les 
llars, les escoles o l’institut 
de Santa Margarida i els 
Monjos aquesta tardor. 
Uns 1.400 alumnes que han 
accedit a estudis reglats 
o a nombroses propostes 
de formació per a adults, 
o aprenentatges musicals, 
entre altres.

I
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Gairebé 1.400 alumnes inicien el 
curs escolar al municipi

Gairebé 1.400 alumnes s’han incorpo-
rat aquest curs a les aules de Santa Mar-
garida i els Monjos, des dels nens i nens 
que assisteixen a les llars municipals, 
fins als joves de Batxillerat.

Pel que fa al nombre d’alumnes, les 
llars d’Infants municipals dels Monjos i 
de la Ràpita han experimentat una lleu-
gera davallada de matrícula, donat el 
descens de la natalitat, i han començat 
el curs 75 alumnes (60 als Monjos i 15 a 
la Ràpita).

A les tres escoles d’educació infantil 
i primària, Dr. Samaranch i Arrels, als 
Monjos i l’escola Sant Domènec, a la 
Ràpita, es manté en general la mateixa 
matrícula del darrer curs i començaran 
les classes més de 800 alumnes.

A secundària i batxillerat es fa notar 
l’augment demogràfic de la primera 
dècada del segle XXI i aquest any per 
primera vegada s’han superat els 500 
alumnes, un centenar dels quals cursarà 
batxillerat.

L’oferta educativa que ofereix l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos 
la completa l’Escola d’Adults, amb cur-
sos de formació general, cursos d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i superi-
or i des d’on es coordina també el Pro-
grama de Formació i Inserció (PFI) que 
aplega joves que no han acabat l’ESO 
per oferir-los alternatives formatives i 
pràctiques laborals. Tots aquestes cur-
sos s’han iniciat ja amb un importat 
nombre de joves i adults que es formen 
diàriament a la casa de cultura Mas Ca-
tarro.

Pel que fa a l’àmbit extraescolar, tam-
bé s’han iniciat les activitats de la Casa 
dels Passos Petits, les de la Ludo i, per 
segon any, les de l’escola de música co-
marcal EMAP, que du a terme les seves 
classes a l’escola Arrels.

Aquest octubre també s’ha presentat 
als regidors de la corporació el Pla Edu-
catiu del Municipi.

L’oferta educativa al municipi dona resposta a totes les edats.

Manteniment 
a les escoles

Com cada estiu des de l’Ajuntament 
s’ha aprofitat per dur a terme treballs 
de manteniment i arranjament de totes 
les escoles del municipi. A l’escola Dr. 
Samaranch, s’ha acabat de pintar l’exterior 
del centre i el passat mes de juliol, 
l’alcaldessa, la regidora d’ensenyament 
i la directora de l’escola van presentar 
un projecte d’accessibilitat als serveis 
territorials per la instal·lació d’un 
ascensor. A l’escola Arrels s’ha pintat 
l’entrada i s’han realitzat tasques de 
millora i manteniment a la zona de 
consergeria, als sorrals i a les xarxes del 
pati. Pel que fa a l’escola Sant Domènec, 
l’ajuntament ha col·laborat en la 
instal·lació d’una nova caseta per a l’hort 
i ha realitzat tasques de manteniment als 
penjadors de les aules i de millora dels 
sorrals. Finalment a la llar dels Monjos 
s’ha instal·lat un tendal per fer ombra. 
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Més de 100 hores anuals per netejar pintades
La brigada municipal destina més de 

100 hores anuals de feina a netejar les 
pintades que apareixen a la via pública 
a Santa Margarida i els Monjos. Des de 
l’Ajuntament es vol manifestar la preo-
cupació per la proliferació que darrera-
ment s’està observant d’aquest tipus de 
pràctiques incíviques, que únicament 
contribueixen a embrutar l’espai comú i 
a generar una despesa humana, econò-
mica i material que acaba pagant tota 
la ciutadania amb diners públics i que 
es podrien destinar a altres usos per a 
la comunitat. Tan sols en el darrer mes, 
la brigada ha hagut de destinar 58 ho-
res del seu temps a netejar les pintades 
aparegudes a la via pública, amb l’afegit 
del cost de la pintura i els productes de 

neteja que s’han d’utilitzar per aquesta 
tasca. També recordar que el municipi 
disposa de nombroses cartelleres d’ex-

pressió ciutadana per tal que tothom 
que ho desitgi pugui enganxar cartells 
en aquests espais. f
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Un any més, l’octubre ha marcat a Cal 
Rubió els actes de la seva Festa Major 
amb un important ventall d’activitats 
que es van iniciar el passat dia 11 amb el 
pregó, que va anar a càrrec del veí Jo-
sep Esteve, i una cantada d’havaneres 
amb el grup Xaloc en la que no va faltar 
el tradicional rom cremat.

El dia 12, festivitat del Pilar, la jornada 
va començar amb la tradicional missa 
solemne i el cant dels goigs, a càrrec de 
la coral Amics de Penyafel. Acte seguit 
va tenir lloc una exposició de motos 
d’època i la tradicional exhibició folk-
lòrica a la pista. Els actes de la tarda es 
van tancar amb l’obra de teatre Bojos 
pel Bisturí, que van interpretar els inte-
grants del grup TAM, dels Monjos.

L’endemà divendres els actes els va 
encapçalar el RubióFoc, que va tornar 
a omplir els carrers del poble amb les 

Festa Major de Cal Rubió

espurnes dels balls de diables dels Mon-
jos, La Ràpita i el Drac dels Monjos. La 
festa va finalitzar amb un concert del 
grup local Spirits in the Machine i la fes-
ta jove amb PD’s Partysano.

El cap de setmana, els actes van co-
mençar dissabte amb una xocolatada i 
una xerrada sobre nutrició, a càrrec de 
Gemma Ros, al matí, i el concurs de co-
ques, una actuació infantil i el ball, a la 
tarda nit.

Diumenge dia 15 es va dur a terme la 
tradicional Bicicletada fins a la font de 
Cal Morgades, i a la tarda una actuació 
de màgia.

Els actes festius finalitzaran aquest 
diumenge dia 22 amb la desena camina-
da popular, memorial Alexis Rubió, que 
sortirà a les 9 del matí des de la sala per 
recórrer diferents paratges del voltant 
del municipi. f

Castanyades per a 
tots els públics
Entitats i col·lectius diversos han do-
nat a conèixer les celebracions de la 
Castanyada que es viuran aquests 
dies a Santa Margarida i els Monjos. 
La més matinera és la que ha pro-
gramat el Tangram pel dia 16, men-
tre que les properes es faran el dia 
25 a l’espai Antistiana de la Ràpita, 
adreçada a infants i joves, i el 29 a la 
sala Alguer, organitzada per la Casa 
d’Andalusia de l’Alt Penedès.
El dia 31 les festes les han organitzat 
des del Casal de la Gent Gran de la 
Ràpita i des de la Societat La Mar-
garidoia.

Monografic sobre 
cardioprotecció
L’àrea bàsica de Salut del Penedès 
rural ha impulsat aquets mes d’oc-
tubre una campanya de conscien-
ciació per promoure la importància 
de la cordioprotecció.  Emmarcat en 
el Dia Internacional de l’aturada car-
díaca, el dijous 19 d’octubre es farà 
un taller de cardioprotecció al con-
sultori dels Monjos i el dimarts 31 
s’ha programat una xerrada que es 
farà a dos quarts de set de la tarda a 
la Biblioteca, a càrrec de la doctora 
Sara Freixedas. 

Torna la 
Megapanera
El Comerç del Foix està preparant 
una nova edició de la Megapanera 
de Nadal, una campanya ja conso-
lidada al municipi amb el sorteig 
d’uns 5.000 euros en productes 
i serveis de tots els establiments 
associats. La Megapanera és una 
proposta molt esperada, tant per 
comerciants com per consumidors 
per la bona acceptació que té.
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115è aniversari de la Societat 
la Margaridoia

El proper 23 de novembre s’iniciaran 
els actes de celebració del 115è. aniver-
sari de la Societat La Margaridoia, que 
inclourà una exposició sobre ateneus, 
una conferència a càrrec de Ramon Ar-
nabat, un concert de rock, l’actuació del 
cor de La Margaridoia, un  sopar-ball i 
l’actuació de l’Elenc Artístic Arbocenc 
(Creu Sant Jordi de la Generalitat) que 
representarà el lloat musical “Somnis 
del Paral·lel”.

Aquesta tardor la societat continua 
amb la seva programació de balls dels 
dissabtes i amb la celebració de la casta-
nyada, el proper 31 d’octubre.

Pel que fa a les novetats de La Marga-
ridoia, s’han incorporat dues noves sec-
cions: l’Escola de Música i el Grup Anem 
a Caminar; i des de finals de setembre 
el cafè i la terrassa de la societat el re-
genta la família que fins ara ha conduït 
el Llunàtics.

També s’han iniciat les classes de zum-
ba, ball en línia, ball de saló, coral in-
fantil i de l’Escola de Música. Les dues 
seccions de teatre ja assagen i el grup 
de RUMMI (joc de taula) busca més par-
ticipants per ampliar la composició de la 
taula. 

Fins a finals d’any La Margaridoia està 

duent a terme també una campanya per 
a la recuperació d’antics socis i per cap-
tar-ne de nous; i també es comunica que 
fins al 12 de desembre es posaran a la 
venda les participacions de la loteria de 
Nadal. f

Estiu de festes 
majors al 
municipi

La tardor ha arribat amb noves 
propostes que han deixat en el re-
cord les nombroses activitats viscu-
des aquest estiu a les festes majors 
dels Monjos i la Ràpita.

La Festa Major dels Monjos va 
comptar amb un ampli programa 
d’actuacions amb el Bocamolls, 
l’orquestra Atalaia, els grups locals 
Triker Boy, Spirit of the Machine i 
Códex o l’èxit de l’actuació del Va 
Parir Tour de ràdio Flaixback. Tots 
els actes van estar comanats per 
la Comissió de Festes dels Monjos 
que enguany va treballar el lema de 
la festa lliure d’agressions sexistes 
com a fil conductor d eles seves ac-
tivitats.

Des de la Margaridoia també es 
van dur a terme activitats de Festa 
Major.

A la Ràpita la Festa Major va arribar 
amb els primers dies d’agost orga-
nitzada des del Centre Cultural i Re-
creatiu Rapitenc. 

El programa presentava enguany 
una variada oferta tradicional i lú-
dica per a tots els públics, amb les 
cercaviles folklòriques o l’acte sa-
cramental dels Diables i les sàtires, 
amb la Fogardera. Pel que fa a les 
actuacions, aquest any van destacar 
les de JK Sax, al concert sota les es-
trelles, la tarda de circ o el concert i 
ball de l’orquestra Nova Blanes.

La Margaridoia compleix 115 anys

Trobada d’entitats 
comercials
L’associació Comerç del Foix i la Fede-
ració Empresarial del Gran Penedès van 
organitzar el passat 22 de setembre als 
Monjos la primera trobada d’entitats 
comercials del
Gran Penedès. La jornada va ser la pri-
mera d’una sèrie de cites anuals que 
tenen la intenció de treballar per la di-
namització, el creixement i la millora de 
les activitats del comerç de proximitat.
La jornada va finalitzar amb un dinar de 
treball amb la directora general de Co-
merç, Muntsa Vilalta.
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Diversos 
alumnes del 
Gymnasium an der Taus 
de la ciutat alemanya de 
Backnang van participar 
el passat mes de maig en 
l’intercanvi que any rere 
any es duu a terme amb 
els alumnes de primer de 
Batxillerat de l’institut 
El Foix amb l’objectiu de 
millorar el coneixement 
de l’alemany i l’espanyol.

Mercat 
d’intercanvi 

El diumenge 19 de novembre es durà a 
terme una nova edició del mercat d’in-
tercanvi de roba a Santa Margarida i els 
Monjos. El mercat es fa dues vegades a 
l’any (primavera i tardor), està obert a 
tothom i aposta pel foment de la reuti-
lització i el reciclatge per donar una se-
gona vida a objectes i peces que ja no 
s’utilitzen però que poden interessar a 
altres persones. 

El mercat està impulsat pel Banc del 
Temps i l’Ajuntament i es farà d’11 a 13 
h, a la plaça de Pau Casals. Les persones 
que vulguin participar-hi ha de portar 
les peces de roba prèviament al punt de 
recollida que s’instal·larà del 13 al 17 de 
novembre davant l'Ajuntament, de 10 h 
a 12 h i de 17 h a 19 h, excepte divendres 
a la tarda. 

Anada
a Montserrat
Més d’un centenar de persones és 
previst que participin aquest proper 
mes de novembre de l’estada a 
Montserrat que s’organitza cada any 
des dels Monjos. Enguany la trobada 
es farà el cap de setmana del 17 al 19 
de novembre, si bé la major part dels 
actes i dels assistents es faran i es 
desplaçaran al recinte de la muntanya 
estrictament durant el cap de setmana.
Allà podran gaudir un any més de 
les tradicionals caminades diürna 
i nocturna, les 
visites lliures 
dels participants 
o l’assistència a 
les celebracions 
eclesiàstiques i 
a les actuacions 
de l’escolania. Un 
dels actes més 
concorreguts 
continua sent també 
la xocolatada, que 
preparen algunes 
veïnes del poble per 
a totes les persones assistents.

L’ADF Puig de 
l’Àliga ja té acabat 
els murals que l’alumnat 
de l’institut ha estat 
fent al llarg dels darrers 
mesos. L’entitat també 
es mostra molt satisfeta 
de la col·laboració que 
l’agrupació està duent 
rebent de diverses 
empreses del municipi 
per tirar endavant la 
seva tasca de prevenció 
i extinció d’incendis.
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Batalla de 
l’Escarabina

Els Monjos va acollir el passat mes de 
setembre la novena edició de la Festa 
de la batalla de l’Escarabina, organitzada 
pel Ball d’en Serrallonga de l’Escarabina 
de Santa Margarida i els Monjos.

Els actes van començar amb una 
cercavila que aquest any es va traslladar 
del matí, com s’havia fet en les anteriors 
edicions, a la tarda-vespre.

La trobada va comptar amb la 
participació de la colla local i dels balls 
d’en Serrallonga de Sant Quintí de 
Mediona i Vilafranca del Penedès.

En acabar es va dur a terme una 
botifarrada a la sala Alguer, un ball de 
gralles amb el grup Canya d’Or i una 
sessió de Dj.

Paisatge i Natura 
al Penedès
El Molí del Foix va acollir el passat 29 
de setembre la presentació del llibre 
‘Paisatge i Natura al Penedès’. El volum 
recull les conclusions i ponències de les 
XXV Jornades d’Estudis Penedesencs 
que es van celebrar fa dos anys a San-
ta Margarida i els Monjos i Vilanova i la 
Geltrú.  La presentació va anar a càrrec 
d’Albert Tubau, president de l’Institut 

d’Estudis Penedesencs i coordinador 
del llibre. Entre les ponències de les 
jornades s’hi pot trobar la que parlar 
del Camí Ramader de Marina i que van 
encapçalat l’estudiós Joan Rovira i els 
tècnics municipals Josep Maria Calaf i 
Jordina Camps.

El casal de la 
gent gran dels 
Monjos va celebrar 
el passat dissabte 
16 de setembre el 
tradicional dinar anual 
de socis i sòcies, amb una 
concorreguda participació 
i l’animació musical que 
va posar el colofó final 
a una vetllada, que va 
servir per commemorar 
el trenta-dosè aniversari 
de l’entitat. 

La sala del CCRR  
va acollir el passat 24 
de setembre la festa 
d'homenatge als socis 
i sòcies del Casal de la 
Gent Gran de la Ràpita. 
L’acte va comptar amb 
un programa de berenar 
sorpresa, l’actuació del 
Mag Eduard Juanola, 
sorteigs, regals per 
a totes les persones 
assistents i ball amb 
el Dj. Antoni.
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La Festa del 
Most 
escalfa 
motors

La Festa del Most de la Ràpita ja es-
calfa motors amb el treball que el Grup 
de Joves està duent a terme des de fa 
setmanes per ultimar els detalls del pro-
grama. 

Es coneixen ja les dates dels actes cen-
trals de la festa, que esdevé una de les 
cites més importants del calendari rapi-
tenc i que enguany es farà del 4 al 12 de 
novembre, amb la tradicional gimcana 
de tractors i el concurs de poda, el dia 
5; la Mostra de Vins i Caves, els dies 10, 
11 i 12; el pregó, del que encara no s’ha 
donat a conèixer el protagonista, el dia 
10; el Corre Cellers, el dia 11; o el concurs 
de Tastavins, el diumenge dia 12.

El grup organitzador està treballant 
també en la incorporació d’algunes no-
vetats que es donaran a conèixer pro-
perament i que ja han avançat que se-
guiran en la línia encetada l’any passat 
d’augmentar les activitats relacionades 
amb el món del vi i mirar de fer algunes 

modificacions en l’estructura dels actes. 
Per la resta, la festa continuarà man-

tenint l’essència que l’ha caracteritzat 
en aquests darrers anys amb propostes 

Concurs de Tastavins de la passada Festa del Most de la Ràpita | Xavi Cayuela

L’escola Sant Domènec ha estat seleccionada per coordinar un Projecte Europeu 
amb el títol  Don’t forget what really matters, junt amb altres escoles de Grècia, Itàlia, Letònia 
i Polònia. El projecte està finançat per la Unió Europea, té una durada de dos cursos i es 
focalitzarà principalment en l’alumnat de 5è per treballar, en anglès, la situació dels refugiats 
al món i la cura del medi ambient.

Premis literaris
Joan Mañé i 
Guillaumes

Com cada any, la Festa del Most acolli-
rà el lliurament de premis del certamen 
literari Joan Mañé i Guillaumes, que or-
ganitza el Grup d’Estudis Rapitencs. Els 
premis inclouen categories infantils i 
d’adults per a treballs en dibuix per als 
infants més petits o en prosa i poesia 
per a infants i adults a partir de primària. 

El lliurament dels premis es farà l’11 de 
novembre a les 6 de la tarda a l’església 
sant Domènec. Les obres guanyadores 
seran exposades fins al 12 de novembre, 
al CCRR. 

emblemàtiques i àmpliament seguides 
per part del veïnat de la Ràpita i de tot 
el municipi i per nombroses persones vi-
sitants de la comarca.
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Alta participació a les activitats
esportives d’estiu

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 comp-
tat amb un miler de participants i un 
nodrit assortit 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 pro-
vinents principalment del municipi, tot i 
que alguns també d’altres localitats de 
la comarca. Enguany els torneigs han 
comptat amb les modalitats esportives 
de bàsquet 3X3 i 5X5, vòlei sorra 4X4, 
futbol camp 7, multi esportius dels me-
nuts i la trobada esportiva.

BÀSQUET
BÀSQUET 3X3 
· INFANTILS/CADETS
1r TOO EASY
2n CURRYS TEAM
· JÚNIORS i SÈNIORS
1r GLOBERTROTTERS
2n IMPARABLES
3r LA BOLA D’EN MARC

VÒLEI SORRA 4X4 
· INFANTILS 
1r FAQUINS
2n LOS PATATAS
3r K.T. REBIENTO
· CADETS 
1r IZECOTEAM
2n LAS GATITAS 5
3r RASTASTAS
· JUVENILS 
1r NO SÉ
2n CMA
3r BLANQUITOS
· SÈNIOR FEMENÍ 
1r XUXES
· SÈNIOR MIXT 
1r GUARANÀ 
2n STQ
3r LA COLLA PESSIGOLLA
· SÈNIOR MASCULÍ 
1r MACHOTES
2n TIBU
3r MEUQUES DEL PENEDÈS
4t. LOS NIÑOS DEL PARQUE
FUTBOL 7 
· ALEVINS 
1r LOS ESPARTANOS
2n LOS FUTBOLEROS
3r LOS PIQUITAS
4t BORDERLINES

· INFANTILS 
1r LUNÁTICOS
2n MORROCO
3r COCA-COLA
4t ESTRELLAS
· CADETS 
1r FRENAHAYBACHE
2n LA GRÚA MAFIA
3r LOS PEPE-LOTAZOS
· JUVENILS 
1r MAFIA FR
2n CHIPSRAJOY
· SÈNIOR FEMENÍ 
1r NOTTINGHAM PRISA
2n LAS RASHIDS
3r GH MONJOS
4t LA GRANADA
· SÈNIOR MASCULÍ 
1r FORN ESPLUGAS
2n PES UNITED
3r COSTO DE MARFIL
4t 97 LEGENDS
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Torna el cros i les curses de 5 i 10 km
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 21 
d’octubre, la vint-i-setena matinal atlèti-

ca de Santa Margarida i els Monjos amb 
el cros escolar i les curses de 10 i 5 Km, 
que començaran a dos quarts de deu 
del matí, amb un circuit de 5 Km mesu-
rats 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 escolar esglaonant les sortides 
en funció de les edats i les categories. 
Tant l’arribada com la sortida de les cur-
ses es durà a terme al camp d’esports 
municipal. 
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En marxa la 
nova temporada 
esportiva

El mes de setembre va arribar amb 
el retorn de la competició esportiva al 
municipi i la disputa dels primers par-
tits dels equips locals amb una agenda 
farcida d’activitats, com la cloenda de 
la temporada de la piscina municipal o 
nombroses presentacions i torneigs per 
donar la benvinguda a la nova compe-
tició.

Bona part d’aquests partits es van dis-
putar el segon cap de setmana de se-
tembre amb la presentació dels equips 
del CP Monjos;  la dels equips dels Mon-
jos BC i el torneig Joan Marquès o el me-
morial Manel Moreno, amb la disputa 
de partits i els tradicionals homenatges.

El mateix cap de setmana es va dur 
a terme també el 6è torneig solidari 
de futbol femení del FB Mas Catarro i 
l’AD Monjos, que en aquesta ocasió va 
comptar amb la visita del president de 
la Federació Catalana de Futbol, Andreu 
Subies, al camp municipal d’esports.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El procés tot s’ho val?
Els socialistes de Santa Margarida i els Monjos volem expressar el més enèrgic rebuig a la violència i 
donem tot el suport als ferits de les càrregues policials del passat dia 1 d’octubre, desitjant que es re-
cuperin ben aviat. Els socialistes no acceptem la disjuntiva “o independència o continuar com fins ara”. 
Creiem en el dret a decidir del poble català i que es pugui tenir un nou acord per enfortir l’autogovern 
de Catalunya,  en el marc d’un estat federal. Els socialistes volem votar de veritat, respectant la llei, amb 
plenes garanties democràtiques, després d’un esforç sincer de diàleg, negociació i pacte. Per això no 
estem d’acord en com els governs de Catalunya i d’Espanya estan abordant aquesta situació i els exigim 
diàleg ja, per aportar una solució a aquest conflicte de país. Els problemes són reals i de fons, estan 
relacionats amb el finançament, amb la distribució de les competències, amb la capacitat de participar 
en la definició de les polítiques estatals i europees, amb la defensa de la nostra singularitat cultural i 
lingüística. Actualment el procés ho tapa tot. Hem de dir, alt i clar, que ara és hora de parlar del treball, 
de l’habitatge, de la indústria, de la recerca, de l’educació, de la sanitat, en definitiva dels serveis a les 
persones, com fem i hem fet al nostre municipi, estant al costat de les persones, prestant serveis de 
qualitat, en instal·lacions immillorables, tenint cura de la via pública i espais urbans, sempre des del el 
respecte i la convivència que ens caracteritza. Cosa que alguns grups continuen obviant, perquè segons 
ells, el procés tot s’ho val!PS
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Horaris d’atenció al públic del grup de CDC a l’Ajuntament.
Tots els dilluns de 20 a 21 h, a l’Ajuntament

pobleactiusmm@gmail.com
twitter@PACUPSMM
facebook/pobleactiusmm

www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos   



Carlos Truebas
freconeixement
El projecte que va 
guanyar un premi 
Laus de Bronze va 
ser un treball de fi 
de grau en el que 
ens demanaven una 
proposta innovadora 
utilitzant el disseny 
gràfic per a un bé 
social. La idea resultant va ser una app 
per millorar la parla en la sordesa.
Guanyar el premi ha suposat un 
gran reconeixement a la feina feta 
i a la meva professió. Per a mi ser 
dissenyador gràfic és poder facilitar la 
comunicació i la informació a tothom, 
sempre amb un caràcter estètic 
interessant i adequat a cada projecte. 

Narcís Cabré
fimpuls
El nostre projecte 
consisteix en una base 
de caixes de cartró 
simulant una parada 
de mercat, fent alhora 
de fons d’escenari per 
a actuacions musicals. 
El fet de rebre un 
premi Laus significa que la teva feina 
està ben feta a més de donar-li una bona 
comunicació i una bona producció. Quan 
ets un estudi de disseny petit i en constant 
creixement és important que la teva feina 
sigui reconeguda per seguir treballant 
amb il·lusió i obrint portes a la innovació.

Laia Martí
fmotivació
Rebre un premi 
és una injecció de 
motivació i energia 
per seguir endavant 
amb el projecte. 
De fet la decisió de 
formalitzar l'estudi 
va ser després de 
rebre un altre premi l’any 2013. Primer 
treballàvem com a dissenyadors freelance 
i després constituïts ja com a petita 
empresa. Sempre hem apostat per la 
feina ben feta però amb la consciència 
d’anar creixent de mica en mica i 
anant assolint els nostres objectius.

Planter de creativitat
amb reconeixements

Tres dissenyadors locals han estat guardonats amb els premis Laus.

Santa Margarida i els Monjos compta 
des de fa anys amb un important plan-
ter de dissenyadors i il·lustradors que 
de mica en mica es van obrint camí en 
el mercat. Es tracta de creadors que dei-
xen petjada de les seves obres en certà-
mens nacionals de tant prestigi com el 
dels premis Laus, on tres dissenyadors 
locals han aconseguit la medalla de 
bronze a la darrera edició. 

Es tracta dels dissenyadors Laia Martí 
i Narcís Cabré, de l’estudi Dissenyem a 
casa, que va aconseguir un premi Laus 
de bronze pel projecte Tastets al mercat 
de l'Ajuntament de Vilafranca del Pene-
dès. L’altre creador guardonat ha estat 
Carlos Truebas, que va obtenir un guar-
dó de la categoria de bronze per Pro-
jecte H, una iniciativa social que consta 
d’una App interactiva on els infants 

sords, mitjançant un logopeda, poden 
aprendre i desenvolupar les carències 
que tenen donades per la sordesa. 

Tots tres coincideixen a destacar la im-
portància del guardó com a reconeixe-
ment i impuls a la seva feina. 

Els Premis Laus de Disseny Gràfic i Co-
municació Visual estan organitzats per 
l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Di-
rectors d'Art, una entitat privada sense 
ànim de lucre d'àmbit estatal que, des 
de fa cinquanta anys, promou el disseny 
gràfic i la comunicació visual a la vida 
cultural i econòmica del país. Els premis 
s’atorguen per reconèixer l’excel·lèn-
cia en aquests àmbits i en les seves 45 
edicions han servit de termòmetre de 
la creativitat espanyola i, enguany, en la 
seva 46a edició, han apostat també per 
la internacionalització.

Ens en sortim  ;-)


