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Tast dels plats 
de la cuina conventual
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha posat en marxa aquesta primavera una 
nova experiència turística per descobrir el tipus d’alimentació de la cuina conventual des dels 
segles XVII al XIX. El projecte està basat en un estudi inicial sobre la cuina del convent de 
Penyafort, fet per l’historiador Joan Torrents i que ara s’ha transformat en una proposta 
turística que permet que el visitant del Castell de Penyafort pugui anar coneixent les estances 
de l’edifici i els costums dels seus habitants monàstics junt amb un tast dels plats que els 
frares cuinaven al castell.
La Cuina dels Frares s’ofereix cada segon diumenge de mes a dos quarts d’una del migdia, 
amb reserva prèvia al telèfon 669 287 539 o a turisme@smmonjos.cat 
L’inici de la proposta La Cuina dels Frares ha coincidit també amb una revisió dels productes 
turístics que s’estan oferint des del municipi i que cada vegada tenen un major nombre de 
visitants, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona, on s’estan duent a terme 
diverses accions de comercialització i promoció.
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Cultura i camins als castells de Marca
Els ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i 

Castellet i la Gornal van presentar el passat 19 de març la ruta 
dels Castells de Marca al Penedès. 

El projecte ha sorgit del treball conjunt que els tres ajunta-
ments duen a terme des de fa temps en matèria de promoció, 
turisme i comerç, i pretén donar a conèixer els tres castells i 
el seu entorn dins el context de la històrica zona de la Marca 
del  Penedès.

La inauguració es va fer amb una caminada de 9,5 kilòmetres 
que va comptar amb la participació d’un centenar de persones 
i amb l’alcaldessa Imma Ferret, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ra-
mírez i el regidor de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta, en 
nom de l’alcalde Miguel Delgado.

Ja s’han començat a establir contactes amb altres ajunta-
ments que tenen castells per adherir-se també al projecte i 
poder sumar la riquesa patrimonial penedesenca. f 

L’agenda municipal celebra aquest 
mes d’abril el desè aniversari de la seva 
aparició. Des de l’abril de 2007 i de forma 
ininterrompuda, aquesta publicació ha anat 
consolidant el seu paper informador sobre 
totes les activitats que es programen a Santa 
Margarida i els Monjos. Per commemorar 
l’aniversari s’ha editat una portada especial 
de l’agenda i s’ha modificat lleugerament 
la distribució dels seus apartats.
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Alta participació
als actes de carnaval

Una trentena de carrosses i comparses 
van participar el passat 26 de febrer a 
la rua de carnaval dels Monjos, que en-
guany va acabar de perfilar un recorre-
gut més lineal centrat principalment a 
l’avinguda de Catalunya. 

La rua és un dels actes diürns més im-
portants dels carnavals de les nostres 
comarques en nombre de participants i 
de públic familiar.

Els actes carnavalescs al municipi van 
incloure també un taller de maquillatge 
al Tangram, la rua infantil organitzada 
des de la Ludoteca i el Corriol, una fes-
ta a la Casa del Passos Petits, balls a la 
casa d’Andalusia de l’Alt Penedès i la 
Societat La Margaridoia o les festes in-
fantils organitzades per la Margaridoia, 
el CCRR i l’Ajuntament.

El carnaval va finalitzar el dissabte dia 
4 de març amb el concurs de disfresses 
de la Ràpita. f
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Rellançament 
de l’espai Antistiana

L’espai Antistiana de la Ràpita ha com-
pletat un important procés de remode-
lació estètica que s’acompanyarà d’un 
impuls de les activitats que s’hi diuen a 
terme. 

El centre, situat a la plaça de Ramon 
Cabré, vol ser un espai polivalent edu-
catiu i cultural en el que s’ha programat 
una variada oferta d’activitats dels ser-
veis d’infància, joventut, igualtat o ac-
tes i xerrades. El projecte de renovació 
per a noves activitats s’ha fet amb el 
vistiplau de les entitats rapitenques, per 
poder sumar esforços per la promoció 
cultural i social del poble. 

L’espai programarà també exposicions 
temporals i com fins ara continuarà aco-
llint els serveis de Biblio@ccés, consul-
tori mèdic i servei d’infermeria.

La presentació es va dur a terme el 
passat 12 de març amb una matinal que 
va incloure tallers de circ, activitats in-
fantils i un petit concert. 

10 anys del Biblio@ccés
El desè aniversari de l’espai Antistiana 

de la Ràpita coincideix amb la primera 
dècada de vida d’un dels seus espais 
més concorreguts, el Biblio@ccés. Es 
tracta d’un servei que depèn de La Bi-
blioteca des del que s’organitzen activi-

tats, tallers o sessions de contes i que 
funciona com a espai de lectura i  prés-
tec per a totes les edats, de dimarts a 
divendres, de 5 a 8 de la tarda. 

Coincidint amb el desè aniversari, l’es-
pai també ha realitzat millores a les se-
ves instal·lacions. f

Nova imatge de l’espai Antistiana

5è aniversari del 
Racó de l’Artista
El racó de l’artista, un espai d’expressió 
per a artistes i col·leccionistes que ofe-
reix mensualment La Biblioteca, ha fet 
cinc anys i per celebrar-ho es va orga-
nitzar una mostra especial de gran for-
mat amb una maqueta de tren, de Santi 
Carreras; vinils censurats, de Joaquim 
Bandrés; uns espectaculars retrats, de 
Manu Viceo i escultures, de Salvador 
Miras. La celebració va tenir lloc el pas-
sat 10 de març amb la participació de la 
regidora Esther Marmameu i l’actuació 
en directe del músic, Esteban Pacheco.

Convocatòria 
de beques per 
educació i lleure
L’ajuntament informa que aquest 
any es durà a terme una única con-
vocatòria de beques per a ajuts de 
llibres, ordinadors i colònies esco-
lars, llar, menjador llar i activitats 
extraescolars. El termini de presen-
tació de sol·licituds començarà el 24 
d’abril i finalitzarà el 12 de maig. Les 
beques estan a dreçades a famílies 
amb infants en edat escolar obli-
gatòria. Les persones que desitgin 
més informació poden passar per 
l’Ajuntament o Serveis Socials.

Orientació 
acadèmica
El Servei de Joventut, Tangram ofe-
reix orientació acadèmica a totes 
aquelles persones que el curs vinent 
han de decidir el seu futur. 
Els dimarts de 10 a 13 h i de dimarts a 
divendres de 16 a 19 h es pot anar a 
l’equipament juvenil situat al carrer 
de Berenguer, als Monjos, per tal 
de realitzar assessories individuals i 
gratuïtes o rebre ajuda en el procés 
de preinscripció, que es durà a ter-
me al maig. 

Autors de còmics 
Penedesencs
La Biblioteca acull la mostra ‘Vinye-
tes i bafarades d’autors de còmic 
de l’Alt Penedès/Garraf’, amb obres 
de creadors que es troben per pri-
mer cop en una exposició. Es tracta 
d’una oportunitat única per conèi-
xer aquests autors, alguns d'ells 
desconeguts aquí i reconeguts a al-
tres països. 
La mostra estarà oberta fins al 30 
d’abril, de dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h i els dimecres i dis-
sabtes de 10 a 13.30 h. 
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Arrels, 
10 anys fent escola

L’escola Arrels celebra deu anys i per 
això estan preparant un reguitzell d’ac-
tivitats tota la comunitat escolar. 

L’escola té un nou logotip elaborat 
amb les propostes de l’alumnat, ha edi-
tat un calendari, s’ha organitzat una 
caminada en família, s’han dissenyat sa-
marretes, s’està composant una cançó 
d’escola, es posarà el nom de l’escola a 
la façana principal i es prepara una gran 
festa de final de curs amb ex-alumnes i 
ex-mestres.

La història de l’escola Arrels va comen-
çar ara fa deu anys i així l’ha viscut en 
Xavi: 

“Vaig començar a anar a classe amb 
tres anyets. Aquesta etapa la recordo 
com una època molt divertida i tran-
quil·la. És la que em dona més nostàlgia. 
Quan vaig començar  només hi havia un 
edifici, perquè érem poquets. Però poc 
a poc vam ser més nens i nenes i en van 
fer un altre al costat per poder fer un 
munt de coses: projectes, ambients o 
racons.

Quan vaig començar la  primària vaig 
veure que era més difícil. Feien venir els 
pares a fer tallers amb nosaltres i així 
ens divertíem més. També ens acompa-
nyaven per llegir als matins. Ara ja sóc 

a sisè i tinc un sentiment de nostàlgia 
perquè veig que la meva etapa a l’esco-
la s’està acabant. He compartit un munt 
d’experiències positives. Aquest any és 
doblement especial: l’escola fa 10 anys i 
nosaltres ens acomiadem”. f

Pasqua 
d’aplecs i 
celebracions
Els actes de Pasqua començaran al 
municipi el proper 9 d’abril amb la 
benedicció de rams, palmes i pal-
mons i els diferents oficis organit-
zats des de la parròquia de santa 
Margarida, a les esglésies de la Rà-
pita i els Monjos i continuarà dijous 
dia 13 amb el sorteig de les mones 
de Pasqua del Comerç del Foix. 
Dissabte i diumenge serà el torn per 
a les caramelles, amb les cantades 
que les corals l’Amistat, la Bombeta 
Màgica i Margaridoia faran a diver-
sos espais del municipi.
Els actes més concorreguts, però, 
es celebraran el dilluns de Pasqua, 
amb els aplecs de Penyafel i Monta-
nyans.
L’aplec de Penyafel com cada any 
començarà amb la missa cantada 
a l’ermita, amb la participació de la 
coral Amics de Penyafel i continuarà 
amb la paella d’arròs per a 400 per-
sones; les sardanes, amb la cobla 
Catània; les caramelles o el cant de 
la salve a l’ermita. Els tiquets per a 
l’arròs es poden adquirir aquest any 
fins a l’11 d’abril i el dia de l’aplec es 
vendran com a màxim 50 tiquets 

a Penyafel. En cas de mal temps, 
l’aplec es farà a la pista poliesporti-
va de l’avinguda de Catalunya.
L’aplec de Montanyans, que en-
guany celebra la 62a edició, comp-
tarà amb la missa, el cant dels goigs 
de santa Maria i la cantada final de 
caramelles.

Activitats a l’escola Arrels

Surt al carrer i 
muntat’ho bé
El dissabte 20 de maig a partir de les 10 
del matí els jardins de la Casa de Cultu-
ra Mas Catarro de Santa Margarida i els 
Monjos acolliran la propera edició del 
Surt al carrer i munta’t-ho bé, un pro-
grama de lleure organitzat per l’Ajunta-
ment i adreçat a infants i joves. 
Les activitats estaran ambientades en-
guany en l’edat mitjana, amb jocs parti-
cipatius plens d’acció com “l’Estirapica-
llança”, tallers diversos, un “photocall”, 
un vermut medieval i algunes sorpreses 
més.
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Servei d’ajuda a les 
persones emprenedores

Prendre la decisió d’emprendre no és 
fàcil. Incerteses, dubtes, desconeixe-
ment sovint són termes que s’associen 
a la decisió de crear un negoci o em-
presa. 

Per enfortir el suport a l’emprenedoria 
i als nous projectes empresarials l’Ajun-
tament i la Mancomunitat Penedès Gar-
raf ofereixen des de l’any 2012 el servei 
de suport a l’emprenedoria.

Ubicat a l’Espai per a l’emprenedoria, 
el servei ha incorporat recentment el 
Punt d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE), 
on es facilita la tramitació de docu-
ments electrònics d’altes de les noves 
empreses. 

Aquest espai disposa d’un assessora-
ment tècnic setmanal ofert per la Man-
comunitat Penedès-Garraf per informar 
i acompanyar les persones que vulguin 
tirar endavant una activitat econòmica, 
treballar una idea de negoci i crear la 
seva auto ocupació. S’acompanya en el 
procés de creació d’un negoci; s’asses-
sora a nous projectes emprenedors el 
pla d’empresa i s’informa de subvenci-
ons i ajuts i de línies de finançament. El 
servei ofereix també formació en dife-
rents fases del procés d’emprenedoria. 

L’any passat es van assessorar 28 pro-

jectes, es van realitzar 8 plans d’em-
presa, es van tramitar 4 altes i es van 
crear 10 empreses, a més de diversos 
projectes formatius.

Per fer ús d’aquest servei cal demanar 
cita prèvia a l’Ajuntament o a l’Espai per 
l’emprenedoria social. f

Espai d’emprenedoria

Fase final 
del CuEmE 
L’alumnat de 5è de l’escola Arrels ha 
iniciat aquest curs el programa Cultura 
emprenedora a l’escola (CuEmE) que 
impulsen la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament i la Mancomunitat per 
difondre valors de treball en equip, ex-
pressió oral o presa de decisions.
Els infants es troben ara creant les pe-
ces que el proper 21 de maig vendran 
al mercat per recuperar el capital inicial 
aportat i destinar els possibles beneficis 
a alguna activitat lúdica i un percentat-
ge a una ONG. 

Primer Speed 
Dating 
professional sobre 
hostaleria
El Servei Local d’Ocupació de 
l’Ajuntament organitza la primera 
sessió d’Speed Dating Professional 
al municipi. La trobada es durà a 
terme el 24 d’abril i està adreçada 
especialment a treballadors i 
empresaris de l’àmbit de l’hostaleria, 
com ara recepcionistes, cambrers/
eres, cuiners/eres, ajudants de 
cuina i cambrers/eres de pis. Una 
Speed Date és una sessió per 
establir contactes entre empreses 
i candidats, on cada persona pot 
presentar el seu currículum durant 
dos minuts. 

Mor Miquel Beneito 
L’ex regidor Josep Miquel Benei-
to Caballer va morir el passat 6 de 
febrer a la localitat tarragonina de 
La Sènia on residia des de fa apro-
ximadament dos anys. Beneito, 
de 70 anys, havia estat regidor de 
l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos durant la legislatura 
2011-2015 en representació del Par-
tit Popular. Les darreres eleccions 
municipals va tornar a encapçalar 
la llista d’aquesta formació política 
però no va aconseguir representa-
ció municipal.

Nous plans
d’ocupació
L’Ajuntament està estudiant diver-
sos projectes per canalitzar la sub-
venció de 176.000 euros que la Di-
putació de Barcelona ha atorgat per 
poder dur a terme plans de foment 
de l’ocupació. Actualment al munici-
pi hi ha quatre persones incloses en 
plans d’ocupació vigents: una admi-
nistrativa i d’un operari de brigada 
a través del Consell Comarcal i de 
dues agents cíviques.
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La primera setmana de maig es ce-
lebra cada any a Santa Margarida i els 
Monjos la Festa de la Gent Gran que 
enguany presenta un ampli programa 
d’activitats adreçades als més veterans 
del poble.

L’acte central es durà a terme el diu-
menge dia 7 amb un dinar en el que 
participaran unes 400 persones grans 
del municipi i gairebé una seixantena 
de persones voluntàries que ajuden en 
el servei. L’àpat es farà al pavelló d’es-
ports municipal i acabarà amb un ball a 
càrrec dels duet musical Memory. Du-
rant l’acte es farà també l’homenatge a 
les parelles que enguany fan cinquanta 
anys de casats al municipi.

A més aquest any la festa comptarà 
amb una novetat important, ja que in-
clourà la trobada de corals del municipi 
que començarà a les 12 del migdia al ma-
teix pavelló.

Les inscripcions per al dinar es poden 

Festa de la gent gran 2016

fer com a màxim fins al 28 d’abril. 

Activitats tota la setmana
A banda de l’acte del dia 7, el calendari 

de la Setmana de la Gent Gran incorpo-
ra xerrades i activitats tradicionals. Els 
primers començaran el 22 d’abril amb el 
torneig de petanca José del Hoyo, que 
es farà al matí, al parc de la Biblioteca. 

El 2 de maig es farà una xerrada sobre 
tradicions culturals a la Unió Europea al 
casal de la gent gran de la Ràpita i el dia 
8 un taller d’alimentació per a gent gran 
al mateix espai. El casal de la gent gran 
dels Monjos acollirà un show en play-
back el 5 de maig.

La graella d’activitats de la festa de la 
gent gran la complementa una exposi-
ció anomenada ‘La Vellesa, una etapa 
plena de vida’ que es podrà veure fins 
al 2 de maig al casal de la gent gran dels 
Monjos i del 2 al 19 de maig a l’espai An-
tistiana de la Ràpita. f

Primer aparell de 
cardioprotecció 
públic al municipi
Santa Margarida i els Monjos ha 
instal·lat el primer desfibril·lador 
extern que el municipi tindrà a la via 
pública. L’aparell està just davant 
d’una de les farmàcies del poble, 
que l’ha apadrinat econòmicament.
Aquest aparell és el primer d’un 
conjunt, que se sumaran als que ja 
hi ha a les instal·lacions esportives 
municipals. La seva instal·lació a la 
via pública ha estat possible gràcies 
al conveni signat recentment entre 
l’Ajuntament i la Fundació Brugada. 

Dona i memòria 
a Barcelona

L’ajuntament organitza una nova 
edició el cicle Dona i Memòria, que 
ofereix visites a espais singulars es-
crits en clau femenina. Aquest any 
es proposa una sortida a Barcelona 
per visitar l’exposició  ‘Dones, ficci-
ons i realitats’, al Museu d’Història 
de Catalunya, amb l’acompanya-
ment de l’escriptora Elisenda Alber-
ti. La sortida es farà el 27 d’abril i les 
inscripcions cal fer-les fins al dia 20 a 
Dona al Dia.

Apagada de 
llums pel planeta
L’Ajuntament es va sumar de nou 
el passat 25 de març a la campanya 
mundial de l’Hora del planeta, per 
conscienciar sobre el canvi climàtic. 
Durant una hora, al vespre es van 
apagar els llums de l’ajuntament i 
l’avinguda de Catalunya.
Fa més de deu anys que l’organit-
zació conservacionista WWF va po-
sar en marxa aquesta iniciativa, per 
l’apagada dels llums com a acte sim-
bòlic pel medi ambient.

Tornen les activitats de
la Setmana de la Gent Gran
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Un any més el Reme-
iart arribarà a Santa 
Margarida i els Monjos 
del 2 al 18 de juny amb 
una variada oferta de 
propostes lúdiques, for-
matives i gastronòmi-
ques relacionades amb 
les herbes remeieres, 
que amb el temps han 
esdevingut de les més 
importants de Catalu-
nya.

Les Cuines i Tapes co-
mençaran el dia 2 de 
juny amb la participació, 
com cada any, d’una 
vintena de bars i res-
taurants del municipi 
que ja han dissenyat les 
propostes que es po-
dran tastar en aquesta 
edició. La iniciativa s’ha convertit en un 
dels pols de major atracció del Remeiart 
amb més de 17.000 tapes servides l’any 
passat i uns 500 menús.

Capítol especial mereix també la Nit de 
Vermuts i licors d’herbes, que tornarà a 

El Remeiart centrarà les seves activitats del 2 al 18 de juny

del Remeiart és la fira 
d’herbes remeieres que 
es celebra cada tercer 
diumenge de juny. Un 
any més el Castell de Pe-
nyafort acollirà aquest 
esdeveniment que in-
clou una àmplia progra-
mació de tallers, xer-
rades, demostracions 
pràctiques i activitats 
infantils, sempre relaci-
onades amb les herbes 
remeieres.

L’accés a la fira es farà 
amb un bus des dels 
Monjos i la Ràpita o amb 
un trenet des de l’apar-
cament situat al peu 
del Castell. Pel que fa a 
la part formativa, el Re-
meiart comptarà un any 

més amb l’Herbes Campus, que es durà 
a terme el mateix cap de setmana de la 
Fira al Molí del Foix i al Castell. 

Des d'ara, totes les novetats del Re-
meiart es poden consultar al nou web 
www.remeiart.cat f

celebrar-se als jardins del Molí del Foix 
el dia 10 de juny, amb la participació 
d’elaboradors artesans d’arreu de Cata-
lunya. La nit comptarà amb sessions de 
tast, relats i un concert de rumba.

L’altre gran pol d’atracció de visitants 

La Diputació estudiarà el traçat de nou eix

La Diputació de Barcelona ha fet arri-
bar una carta als ajuntaments de Santa 
Margarida i els Monjos, Vilafranca del 
Penedès i Olèrdola, en la que manifesta 
el seu compromís per estudiar la creació 
d’un vial que uneixi els Monjos i Vilafran-
ca.

Aquest eix havia estat llargament rei-
vindicat pels ajuntaments afectats, que 
demanaven especialment que aquesta 
via es fes al costat de l’antiga carretera 
nacional, enfront l’ús d’altres recorre-

guts que també s’havien plantejat inici-
alment com a possibilitats.

L’Ajuntament ja va dur a terme fa anys 
un preestudi per crear el vial al costat de 
la carretera des de la sortida dels Mon-
jos fina a la zona del celler Mas Pujó.

La major dificultat del traçat està però 
en el pas per les rotondes d’accés a 
l’autopista, dins el terme de Vilafranca. 
L'estudi de la Diputació haurà de definir 
i donar solució a aquests aspectes tèc-
nics.

S’estudia la connexió Monjos
Vilafranca pel costat de la N340

Nova edició del Remeiart 
del 2 al 18 de juny
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L’ajuntament 
informa que el 
municipi disposa d’un 
banc de roba per a 
famílies que ho necessitin. 
Per accedir-hi, les 
persones interessades cal 
que s’adrecin primer als 
Serveis Socials municipals 
des d’on se’ls derivarà. 
El banc de roba té peces 
en perfecte estat, tant 
d’estiu com d’hivern i 
per a totes les edats. 

El passat 18 de març es va dur a terme una nova edició de la tradicional plantada 
popular, una activitat familiar anual per contribuir a la millora i l’embelliment del paisatge i a 
la conscienciació per la cura de l’entorn natural. La plantada es va fer darrera la casa de cultura 
Mas Catarro i va comptar amb tallers familiars i explicacions el procés de plantació. 

Les llars d’infants  
municipals realitzaran 
la seva sessió anual de 
portes obertes el proper 
22 d’abril entre les deu 
del matí i la una del 
migdia. El període de 
presentació de sol·licituds 
és del 2 al 12 de maig de 
2017. Les famílies dels 
nens i nenes admesos 
a la preinscripció, 
hauran de formalitzar 
la matrícula al juny.

Dia de la dona 
al Tangram

La primera setmana de març, l’equipa-
ment juvenil Tangram va acollir activi-
tats diàries relacionades amb la igualtat 
de gènere. El jovent va poder gaudir 
de l’exposició “Els deu manaments de 
la dona” o jugar a jocs per abordar te-

mes d’igualtat i 
reflexionar per 
generar debats 
al voltant de la 
situació de la 
dona a la nostra 
societat. D’altra 
banda, van po-
der representar 
escenes protago-
nitzades per nois 
i noies on aparei-
xia una situació 
problemàtica i 

es convidava a la participació per poder 
debatre sobre tòpics i estereotips. Les 
activitats les va tancar un karaoke an-
timasclista on es demanava reescriure 
cançons populars per interpretar-les 
d’una forma més igualitària.

Aprenentatge 
intergeneracional

El servei d’ensenyament de l’Ajun-
tament ha iniciat una nova iniciativa 
d’aprenentatge intergeneracional. Es 
tracta d’un projecte integrat anomenat 
Linking que pretén conectar i relacionar 
l’alumnat del PFI amb el de l’escola de 
persones adultes.

El projecte permet que el jovent del PFI 
puguin revertir tot allò que han après 
durant el PFI de muntatge i manteni-
ment de sistemes informàtics. Aquest 
any els joves ensenyaran diferents con-
tinguts informàtics a altres alumnes de 
cursos de l'escola d'adults que han ma-
nifestat la voluntat d'aprendre aques-
tes habilitats. La formació es farà en 4 
sessions i permetrà posar en valor els 
coneixements del jovent, les seves ac-
tituds, la seva capacitat de participació 
i contribuir a la millora del seu entorn.
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Nou accés 
a la Biblioteca

La Biblioteca municipal ha instal·lat re-
centment una nova porta d’accés a la 
sala de lectura d’adults. La porta forma 
part d’una gran vidriera que permet aï-
llar acústicament la sala de les activitats 
polivalents que es duen a terme a la sala 
d’actes i permet una major estabilitat 
tèrmica a l’àrea de lectura i un major 
confort de les persones usuàries i les 
treballadores.

La nova porta forma part del catàleg 
de millores que l’Ajuntament realitza 
cada any als equipaments municipals en 
els que també s’hi inclouen treballs de 
manteniment per evitar la degradació 
tant dels equipaments, com dels espais 
situats a la via pública.

Renfe ha informat 
a l’Ajuntament que les 
obres de remodelació 
de l’estació de rodalies 
del municipi continuen 
segons el calendari 
previst i s’està treballant 
perquè la construcció 
del pas soterrat que es 
farà properament no 
afecti la circulació diürna 
de trens, ni al pas de 
viatgers per l’estació.

L’Ajuntament està 
duent a terme aquest 
mes d’abril, obres de 
millora de carrer de Maó, 
als Monjos. Els treballs 
suposen el reasfaltat del 
carrers de Maó i sant 
Antoni, aquest darrer 
en el tram comprés 
entre el carrer de Maó 
i el raval de sant Martí, 
així com la col·locació 
de nous embornals a 
la plaça de Sant Pere.

Nova rotonda a 
la cruïlla de
Cal Rubió

L’Ajuntament ha finalitzat aquest passat 
mes de març les obres de construcció de 
la rotonda situada a la cruïlla que enllaça 
l’avinguda de Cal Rubió amb l’avinguda 
de Catalunya, als Monjos. 

Fa poc més de tres anys en aquest punt 
es va situar una rotonda provisional per 
avaluar la seva incidència en la circulació, 
després de la supressió del semàfor que 
hi havia en aquesta zona.

La nova rotonda té les mateixes 
mides reduïdes que tenia la instal·lació 
provisional i està formada per una 
gorgera al voltant i una jardinera al mig 
realitzada amb acer corten, on s’ha 
plantat un margalló junt amb altres 
elements decoratius.
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Nova sessió 
d’audiència pública

L’Ajuntament va celebrar el passat 3 
d’abril la primera sessió d’audiència pu-
blica municipal d’aquest any 2017.

Les audiències públiques es realitzen 
un mínim de dues vegades a l’any i estan

obertes a la participació de tota la ciu-
tadania per exposar dubtes o suggeri-
ments sobre la gestió municipal.

L’alcaldessa Imma Ferret va obrir la 
sessió recordant la voluntat participa-
tiva de la sessió i informant de l’ator-
gament a l’Ajuntament del Segell Info-
Participa, una distinció que concedeix 
l’observatori de la transparència de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ferret també va informar de la satisfac-
ció municipal pels resultats de la Junta 
Local de Seguretat i va anunciar la con-
gelació dels preus públics que es sotme-
trà a aprovació al proper ple municipal.

En acabar l’exposició, els portaveus 
dels grups municipals van tenir la parau-
la i s’inicià el debat públic que s’articulà 
entorn a temes com ara les defecacions 
dels gossos a la via pública, els proble-
mes de filtracions a l’església de la Ràpi-
ta, la percepció de seguretat al municipi 
o una proposta per realitzar una campa-
nya cívica per evitar pintades i grafits a 
les parets.

Els suggeriments recollits a l’audiència 
pública es treballaran des de les àrees 
tècniques de l’Ajuntament i s’incorpora-
ran a l’acció de govern en la mesura que 
sigui possible. f

L’Ajuntament 
compleix amb 
els proveïdors

L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos va celebrar el passat 13 
de març una sessió plenària en la 
que es va donar compte que l’ad-
ministració es troba dins la regla de 
despesa marcada pels principis d’es-
tabilitat pressupostària i que el perí-
ode mitjà de pagament a proveïdors 
el quart trimestre de 2016 va ser de 
12 dies, complint així amb escreix la 
llei, que estableix un màxim de 30 
dies per al pagament.

El plenari també va ratificar per 
unanimitat l’aprovació del conveni 
de serveis socials, bàsics i les bases 
de subvenció per al foment de la so-
cialització de llibres de text i materi-
al reutilitzable; un punt amb molta 
participació de públic assistent, en 
representació de l’escola Arrels, i 
aprovat amb els vots a favor de PSC, 
ERC i CiU i l'abstenció de PA-CUP.

En l’apartat de mocions el grup 
municipal del PSC va presentar una 
proposta per a la consecució d’uns 
pressupostos de la Generalitat que 
facin viables els ajuntaments cata-
lans, aprovada amb els vots a favor 
de PSC i CIU i l'abstenció de PA-CUP 
i ERC; i una altra sobre els camps de 
concentració i batallons disciplinaris 
a Catalunya, aprovada per unanimi-
tat.

L’associació Catalana de Municipis 
i l’Associació de Municipis per la In-
dependència van presentar també 
una moció d’adhesió al Pacte Na-
cional per Referendum, que no va 
prosperar amb els vots contraris del 
PSC i a favor de PA-CUP, ERC i CiU.

L’apartat de mocions va finalitzar 
amb una proposta del grup munici-
pal de PA-CUP, que va ser aprovada 
per unanimitat, pel compliment de 
les resolucions de l’ONU en refe-
rència al conflicte del Sàhara i per 
garantir un referèndum d’autode-
terminació. 

Sessió d’audiència pública

Un municipi
segur
La Junta Local de Seguretat ha avaluat 
un any més les incidències al municipi i
les accions de coordinació entre els di-
ferents cossos policials que tenen com-
petències a la zona.
De la memòria presentada pels dife-
rents cossos policials de la zona es des-
prèn que Santa Margarida i els Monjos 
continua sent, per sisè any consecutiu, 
el municipi més segur de la comarca de 
l’Alt Penedès i que enguany han tornat 
a disminuir els índexs d’incidències res-
pecte anys anteriors.



Nosaltres

14
F abril 17

a diada de Sant Jordi 
respira cultura, llibres, 
roses, estimació, activitats, 
artesania... batega vida 
primaveral i destil·la 
animació i activitats al 
carrer, com les que es 
faran al municipi tota 
la setmana o les que 
culminaran la celebració 
el diumenge de la diada, 
al matí, a la plaça de Pau 
Casals.

L
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Sant Jordi arriba carregat 
de novetats culturals

Abril i sant Jordi van lligats a un gran 
reguitzell d’activitats que enguany arri-
ben a Santa Margarida i els Monjos amb 
la novetat d’una proposta cultural per la 
matinal de la diada de la rosa i el llibre.

Els actes al municipi començaran el 
dimecres dia 19 amb un taller de sant 
Jordi per a infants i joves que es durà a 
terme a la tarda a l’espai Antistiana de 
la Ràpita. L’endemà dijous i divendres el 
Tangram ha organitzat, també a la tar-
da, activitats i tallers per a joves, relacio-
nats amb sant Jordi. El servei proposarà 
als joves d’aprendre a fer roses, crear 
clips de feltre o punts de llibre, entre 
altres.

El divendres 21 serà el torn per a la 
revetlla de sant Jordi que organitza la 
Biblioteca a les 8 del vespre, en la que 
cada any es duen a terme activitats re-
lacionades amb els llibres. Enguany es 
faran lectures a càrrec d’alumnes de 
l’escola d’adults i del veïnat del munici-
pi, amb l’actuació musical d’Adrià i Dani 
Ferrer i veu de Judith Jaén.

Jornades culturals 
La Biblioteca acollirà també l’endemà 

dissabte la primera part de les jornades 
culturals de sant Jordi. Començaran a 
dos quarts de dotze del matí amb l’es-
pectacle infantil “Una carretada de con-
tes”,  a càrrec de La Guilla Teatre; tallers 
de creació de punts de llibre, amb les il-
lustradores Raquel Hidalgo i Laura Car-
ro; mostra folklòrica, amb els dracs dels 
Monjos i La Ràpita i ball de bastons dels 
Monjos i una mascletà de globus.

El mateix dissabte les societats La Mar-
garidoia i CCRR oferiran també balls de 
sant Jordi o dels enamorats.

Els actes de Sant Jordi inclouran tam-
bé les tradicionals activitats organitza-
des per les diferents escoles del muni-
cipi amb actuacions, representacions 
teatrals, jocs florals o exposicions, que 
cada centre ha preparat per a la visita 
de les famílies. f

Tarda cultural de Sant Jordi

Jornada cultural
a la plaça

Per la diada de Sant Jordi s’instal·laran 
parades de venda de llibres i roses a 
diferents espais dels Monjos i la Ràpita, 
algunes d’elles a càrrec de les entitats 
locals. Enguany, però, i com a novetat, 
s’han programat unes jornades culturals 
de sant Jordi que tindran lloc a la plaça 
de Pau Casals, al matí, amb parades de 
venda de roses, llibres i artesania a càrrec 
d’entitats culturals i del Comerç del Foix.

Durant el matí s’oferiran tallers 
d’automaquillatge infantil i de creació de 
roses de gominola per a la igualtat, ballada 
dels balls folklòrics del municipi en petit 
format i el mercat d’artesania i brocanters

A la jornada s’hi sumarà l’actuació 
del grup The Gachises, a dos quarts 
d’una del migdia, per commemorar 
el 25è aniversari de Dona al Dia.
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l servei municipal Dona 
al Dia compleix vint-i-cinc 
anys aquest mes d’abril 
i ho fa amb la satisfacció 
de mirar enrere i veure el 
treball fet per les dones 
d’aquest municipi. En 
definitiva pel 50% de la 
població local... o ben 
mirat, i com defensen des 
del servei, pel 100% de la 
població, ja que la igualtat 
és cosa de tothom.

E
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Vint-i-cinc anys de treball 
per donar veu a les dones

Tres de la tarda, Les portes de l’antic 
Ajuntament, al carrer de sant Josep ja 
són obertes des de fa una estona i di-
verses dones van entrant tot fent xer-
rameca i comentant algun dels esdeve-
niments del dia. Avui assisteixen al taller 
de manualitat, però la imatge es repe-
teix cada vegada que es programen ac-
tivitats des del servei Dona al Dia. I això, 
com qui no vol la cosa, ja fa vint-i-cinc 
anys que va començar.

El servei es va iniciar l’any 92 amb la 
voluntat d’oferir activitats específiques 
per a dones que es trobaven en segui-
ment a serveis socials però de seguida 
es va veure que les propostes genera-
ven molt interès en tot el col·lectiu fe-
mení i es va decidir obrir-lo a totes les 
dones del municipi. 

A finals de la dècada dels 90, Dona al 
Dia va entrar en contacte amb el servei 
d’igualtat de Vilafranca del Penedès, 
cosa que provocà una redirecció d’ob-
jectius i la incorporació del treball per a 
la igualtat com el principal eix de treball 
del servei. A partir d’aquí es van anar in-
corporant progressivament campanyes  

de conscienciació com les del 25 de no-
vembre, el 8 de març o el 28 de maig.

Pla per a la igualtat
A principis de 2012 l’ajuntament va pre-

Sopar de la Dona 2017
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Actes del 8 de març
Una de les cites més concorregudes del 
calendari d’activitats de Dona al Dia és 
el sopar de dones que s’organitza pels 
volts del 8 de març conjuntament amb 
el servei de joventut. 
L’acte va començar amb els parlaments 
de l’alcaldessa Imma Ferret i la regido-
ra Filo Martínez, que van reivindicar el 
paper de la dona i van condemnar les 
agressions masclistes contra les dones. 
L’àpat, adreçat a dones majors de 12 
anys, va comptar amb activitats lúdi-
ques paral·leles i ball. El servei va anar 
a càrrec, com és habitual, del grup de 
Diables dels Monjos. 
Els actes del Dia de la Dona han inclòs la 
instal·lació de l’Ajuntament lila, amb la 
col·locació de domassos liles a les fines-
tres per fer evident el compromís pel 
treball de l’equitat de gènere. 
Aquest mes de març també s’ha orga-
nitzat, conjuntament amb el servei d’es-
ports, la segona edició de la cursa per 
la igualat, que en aquesta ocasió va te-
nir lloc a la Ràpita, amb la participació 
de més de 60 persones i un recorregut 
apte per a tot tipus de públic. 
Dona al dia ha realitzat també diverses 
accions de sensibilització entre l’alum-
nat de l’institut El Foix i el PFI i un concurs 
de dibuix entre els escolars del municipi 
sobre dones inventores, els guanyadors 
del qual van ser escollits per votació en 
el decurs del sopar de la dona. 

f El servei es va iniciar l’any 92 per
a dones que estaven en 
seguiment de serveis socials 
però de seguida es va obrir a
totes les dones del municipi

f Els actes del Dia de la Dona 
han inclòs la decoració de 
l’Ajuntament amb domassos 
de color lila, per fer evident el 
compromís per l’equitat de gènere

f L’acte central de celebració del 
vint-i-cinquè aniversari de Dona 
al Dia es farà el 23 d’abril al 
migdia a la plaça de Pau Casals, 
amb l’actuació de The Gachises

sentar el  Pla d'equitat de gènere, rea-
litzat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. A partir de la seva aprovació 
el programa enceta una nova fase de 
treball transversal amb altres serveis 
municipals i entitats i es creen diferents 
taules per treballar els objectius d'equi-
tat de forma participativa. 

Treball transversal
Dona al Dia organitza realitza o coordina 
actualment el Punt d'informació i asses-
sorament per a dones i el servei d'aten-
ció psicològica d'urgència (SAPU), espe-
cialment adreçat a dones que pateixen 
o han patit violència masclista, amb les 
que també es treballa en tallers grupals 
de creixement personal.
També s’organitzen campanyes anuals 
de conscienciació al voltant de dates 
com les del 25 de novembre (Dia Inter-
nacional contra la violència vers les do-
nes), el 8 de març (Dia Internacional de 
les dones) o el 28 de maig (Dia Internaci-
onal d'acció per a la salut de les dones)
La programació inclou també tallers tri-
mestrals sobre defensa personal, salut, 
manualitats, etc... 
Aquest any 2017 es pretén continuar 
amb el treball iniciat amb l'aprovació del 
Pla d'equitat, amb accions de formació i 
la creació i consolidació d’espais de co-
ordinació i treball en xarxa, millora de 
la sensibilització sobre la violència mas-
clista i l'assistència a les dones que n'han 
estat víctimes i consolidació i millora dels 
actes commemoratius del 8 de març. 

Finalment, des de Dona al Dia, també es 
vol continuar treballant especialment 
en matèria de coresponsabilitat en l'àm-
bit educatiu i local.

Celebració d’aniversari
La celebració del vint-i-cinquè aniversa-
ri de Dona al Dia serà present a les ac-
tivitats que el servei realitza al llarg de 
l’any, si bé l’acte central de commemo-
ració s’ha previst pel proper 23 d’abril a 
dos quarts d’una del migdia amb l’actu-
ació del grup The Gachises. L’acte s’em-
marca en les jornades culturals de sant 
Jordi que es faran a la plaça de Pau Ca-
sals.

Guia de violència 
Masclista

L’ajuntament va presentar el passat 
mes de novembre la Guia contra la 
violència masclista, un document de 
treball elaborat de forma transversal per 
diferents serveis municipals que recull 
les eines i recursos que existeixen per 
lluitar contra la violència masclista. 

El document, que es pot consultar 
al web municipal o en format paper 
als diferents espais municipals, també 
ofereix informació per detectar casos de 
maltractament i una guia de contactes 
i telèfons on adreçar-se en cas de ser 
víctima de violència masclista, tenir-
ne sospites o ser-ne testimoni.
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En Raimon i la Margarida
compleixen 60 anys

Els gegants dels Monjos, Raimon i Mar-
garida compleixen enguany seixanta 
anys des de la seva presentació al muni-
cipi, l’any 1957.

Durant els primers anys les figures no-
més apareixien durant la Festa Major, 
ocupant el lloc que tant es mereixien i 
que en anys anteriors havien ocupat ge-
gants convidats de poblacions properes 
com Vilafranca o el Vendrell. 

A poc a poc el ball es va anar consoli-
dant i fa 31 anys va néixer la primera co-
lla organitzada de portadors, cosa que 
va permetre augmentar el nombre de 
sortides i d’activitats dels gegants fora 
de la Festa Major, així com l’impuls per 
a la seva restauració l’any 1980.

Actualment, i gràcies a la continuïtat 
activa de la colla, els gegants són pre-
sents als principals actes del municipi, 
tot fent aixecar la vista i el somriure 
mentre els adults i els infants els veuen 
ballar al so de la gralla i el timbal.

Actes d’aniversari
Per celebrar el seixantè aniversari del 

gegants, s’ha organitzat una Trobada 
Gegantera que comptarà amb la partici-
pació de deu colles. La cita es durà a ter-

me el proper 4 de juny i finalitzarà amb 
un dinar popular amb música i bingo 
per a totes les persones que hi vulguin 
participar. Els tiquets es poden adquirir 
a Bon Àrea, forn de pa Esplugues i buga-
deria Clean Master.

La Colla de Gegants també fa una crida 
a totes les persones interessades, per 
apuntar-se a l’associació, ja sigui per 
acompanyar els gegants o bé per donar 
suport en l’organització d’activitats i 
gaudir del lleure. f

Gegants dels Monjos

Després de quatre anys de treballs au-
todidactes d’uns quants geganters i al-
tres voluntaris, el proper 6 de maig es 
presentaran públicament els nous Ge-
gantons dels Monjos. 

Els detalls i la figura de les noves pe-
ces, es desvetllarà en el decurs d’una 
presentació que tindrà lloc al matí a la 
Biblioteca en la que es mostrarà una 
exposició de fotografies del procés de 
construcció i s’oferiran tots els detalls 
del projecte.

Després de la presentació està previst 
anar passant per les escoles per donar 
a conèixer els gegantons i realitzar pe-
tites activitats per les famílies a formar 
part d'un nou ball de la Festa Major, que 
pot convertir-se en la primera colla in-
fantil dels Gegantons dels Monjos, una 
colla activa de caire familiar si hi ha par-
ticipació.

Els nous gegantons han comptat amb 
la col·laboració de l’Ajuntament per la 
compra dels materials.

Darrers detalls dels 
nous gegantons dels Monjos
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El casal de la 
gent gran de la 
Ràpita ha renovat de nou 
la seva junta directiva 
sota la presidència 
d’Umbelina Barreira. 
El grup ha manifestat 
la seva voluntat de 
tirar endavant nous 
projectes i activitats com 
les que duen a terme 
mensualment per a les 
persones associades.

L’institut visita 
el Molí del Foix

El passat mes de febrer prop d’un cen-
tenar d’alumnes de 2n d’ESO de l’insti-
tut El Foix van visitar el Molí del Foix per 
conèixer de primera mà la història i l’ori-
gen d’aquest singular edifici ubicat dins 
el nucli del Monjos, al costat del riu Foix.

L’edifici, documentat ja l’any 978, fou 
molí fariner propietat del monestir de 
Sant Cugat i més tard passà a mans del 
Monestir de Santes Creus, moment que 
coincidí amb la seva màxima activitat. 
L’edifici conserva encara vestigis del 
seu origen medieval que són visitats 
cada curs per nombrosos estudiants. 

Els alumnes van realitzar la visita al 
molí i un treball posterior molt acurat, 
tot emmarcat dins el temari d’història 
de l’Edat Mitjana.

Alimentació al 
Banc del Temps
L’alimentació saludable, l’origen dels 
productes o les bases de les dietes ve-
getarianes van ser alguns dels temes 
abordats el passat 25 de març a la jor-
nada sobre alimentació saludable que el 
Banc del Temps va organitzar a l’Espai 
per a l’Emprenedoria. La sessió va tenir 
una gran acollida de públic   i va comen-
çar a un seguit de píndoles informatives 
sobre malbaratament alimentari,  amb 
Xavier Carbonell; aliments i producció 
ecològica, amb Domènec Freixedes i 
sobre sobrepès, dietes i nutrició, amb 
Marta Esteve
En acabar es va fer un taller de cuina ve-
getariana amb receptes fàcils, ràpides i 
vegetarianes, a càrrec de Vanessa Bujal-
dón.

La Casa 
d’Andalusia de 
l’Alt Penedès va celebrar 
un any més el Dia 
d’Andalusia el passat 5 
de març a la sala Alguer.
L'acte va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa 
Imma Ferret i la 
participació dels quadres 
de ball de l’associació 
i diverses actuacions 
folklòriques i musicals 
de commemoració.  
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Vintena festa del 
soci a la Margaridoia

El primer cap de setmana d’abril va 
tenir lloc a la societat La Margaridoia la 
vintena festa del soci amb la tradicional 
paella d’arròs, que va reunir uns 200 co-
mensals i va acabar amb un lluït ball.

Aquest mes les activitats de l’entitat 
continuaran per sant Jordi amb un so-
par ball amb el grup Ruben’s, el dissabte 
22. La festa és oberta a tothom i les re-
serves cal fer-les del 18 al 20 d’abril de 6 
a 8 de la tarda a la secretaria. L’endemà 
diumenge 23, el grup de teatre T.A.M. 
representarà l’obra “Bojos pel bisturí”. 

Al maig hi ha programada la setmana 
cultural en la que es celebrarà, entre 
altres actes, el tradicional festival de 
música i poesia els dies 12 i 14, amb la 
presentació del nou disc del cantautor 
vilafranquí David Navarro.

Les activitats de la societat han inclòs 
darrerament la primera calçotada soci-
al, que es va fer al març; la representa-
ció de l’obra Montserrat, Marta i Maria, 
a càrrec del grup de teatre La Sala; o 
l’assemblea anual d’associats.

Al febrer, desprès d’uns anys sense 
fer-ho, es va celebrar de nou el ball de 
carnaval, que va comptar amb una nom-
brosa assistència i el carnaval infantil, 
que un any més va comptar amb la col-

laboració de l’Ajuntament.  
Actualment a la Margaridoia es seguei-

xen impartint classes de ball de zumba, 
ball en línia i ball de saló i cada dissabte 
a les 11 de la nit es fa ball de saló, obert 
a tothom. f

Festa del soci a la Margaridoia

Coral Amics
de Penyafel

La coral Amics de Penyafel celebrarà el 
proper dissabte 29 d’abril el seu sisè ani-
versari. Per commemorar-ho, l’entitat 
ha preparat un concert que es farà a les 
12 del migdia a l’ermita de Penyafel i en 
el que participarà també la coral convi-
dada Tempus Musici, de Barcelona. En 
acabar, els cantaires, visitants i acom-
panyants podran gaudir d’un dinar de 
germanor. Els tiquets per l’àpat es po-
den adquirir fins al 25 d’abril al preu de 
5 euros.

Nova edició 
de la campanya 
de la mona
El Comerç del Foix està duent a ter-
me una nova edició de la campanya 
de la mona, un clàssic dins la progra-
mació d’iniciatives comercials que 
duu a terme l’entitat i que culmina-
rà el proper dijous 13 d’abril amb el 
sorteig que es farà a les 12 del mig-
dia als establiments col·laboradors. 
Entre les butlletes premiades, el 
proper dia 24 d’abril es durà a terme 
un sorteig especial de Pasqua amb 
un premi en vals de compra en els 
establiments adherits a l'Associació 
del Comerç del Foix, per valor de 
2.000 euros. 

Desfilada amb 
puntes de coixí
L’associació de Puntaires Sant Rai-
mon de Penyafort i el Centre Cul-
tural i Recreatiu de la Ràpita han 
preparat pel proper 30 abril una 
desfilada de complements i ele-
ments decoratius realitzats amb 
puntes de coixí.
La vetllada començarà a les 6 de la 
tarda amb la desfilada i finalitzarà 
amb un berenar i el sorteig de diver-
sos premis entre totes les persones 
assistents.

Caminada a 
Montanyans
El Centre Cultural i Recreatiu de la 
Ràpita organitza un any més la ca-
minada a l’ermita de Montanyans. 
La jornada es durà a terme el proper 
1 de maig i sortirà a les 11 del matí 
des del CCRR. A la tornada es farà 
un àpat de germanor per als parti-
cipants.
Les inscripcions pel dinar cal fer-les 
trucant al telèfon 93 898 01 64, a 
partir del 23 d’abril.
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Conviure
dialogant

La parròquia de Santa Margarida ofereix 
a tothom la possibilitat de mantenir un 
diàleg obert i constructiu per aprofundir 
temes als Pensar per Avançar. El 16 de 
febrer les trobades van resseguir l’esforç 
de la Plataforma per la Vegueria Penedès 
fins a aconseguir la modificació de la llei 
per que la inclou, amb Joan Solé Bordes, 
Fèlix Simón i Manel Cervera. El 21 de 
març en Jaume Castro, responsable a 
Barcelona de la Comunitat Sant’Egidio, 
va descriure els Corredors Humanitaris 
com a manera de fer arribar refugiats 
des d’alguns països. 

El pròxim Pensar per Avançar es farà 
el 20 d’abril a la Biblioteca per presentar 
el llibre ”Amic i Amat: Llull, Verdaguer i 
Xirinacs. Tres homes de Déu en diàleg” 
de Lluís Busquets, escriptor i periodista.

Dibuixos en
directe al
Dr. Samaranch
A finals de trimestre l’il·lustrador Joan 
Turu va visitar l’escola Dr.Samaranch. 
L’alumnat de cicle inicial i mitjà va poder 
observar com l’autor feia dibuixos en di-
recte,  escoltar les seves experiències i 
fer-li preguntes. Un dels dibuixos que va 
realitzar en directe, va ser el de la Rata, 
de la biblioteca del centre.

També l’escriptora Eva Santana va fer 
una xerrada a l’alumnat de cicle superi-
or. L’autora va parlar sobre els seus lli-
bres de la col·lecció “Oriol Pelacanyes” i 
els nens i nenes li van poder fer pregun-
tes sobre les seves obres i sobre la pro-
fessió d’escriptora. Per acabar l’Eva va 
signar exemplars dels seus llibres que 
portaven els alumnes.

Les persones 
joves  desmuntem 
el patriarcat’ és el títol 
d’un vídeo protagonitzat 
per jovent del municipi 
per mostrar que estan 
cansats de viure en una 
societat patriarcal i que 
es pot desmuntar per 
construir-ne una altra 
més igualitària. El vídeo 
es va projectar al sopar de 
dones i es pot visualitzar 
al Facebook del Tangram.

Els seguidors de 
l’artista local Vicente 
Valderas tenen una nova 
cita el proper dilluns dia 1 
de maig per la celebració 
anual de la trobada 
de fans del cantant. 
L’acte comptarà amb 
actuacions i activitats 
diverses i començarà 
a les 12 del migdia als 
jardins de la sala Alguer, 
si el temps ho permet.
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Subvencions 
per a entitats

L’Ajuntament ha fet pública la infor-
mació relativa als tràmits i terminis per 
a la concessió de subvencions per a en-
titats. Les sol·licituds es poden fer fins 
al 30 d'abril de 2017 i el termini de justi-
ficació finalitzarà el 30 de novembre de 
2017. Les entitats que realitzin les seves 
activitats al desembre podran justificar 
la subvenció com a màxim el 31 de gener 
de 2018.

El  lliurament de la documentació (fins 
i tot la petició per aquelles entitats que 
hagin de demanar bestreta de la sub-
venció) caldrà que es faci mitjançant  
instància genèrica, adjuntant la docu-
mentació corresponent, degudament 
emplenada.

És important que les entitats disposin 
del corresponent certificat digital, que 
actualment ja és obligatori per poder 
presentar declaracions davant Hisenda 
i que cada vegada s’anirà imposant per 
a qualsevol  tipus de gestió davant les 
administracions públiques. Per aquest 
motiu des de l’ajuntament s’ha preparat 
un manual/tutorial recopilatori elaborat 
amb informacions de diversos organis-
mes públics, on s'indiquen les passes a 
seguir per obtenir el certificat digital de 
representant d’entitat, amb el qual es 

poden efectuar les operacions corres-
ponents amb Hisenda.

El certificat electrònic és una eina ne-
cessària donat que determinats models 
de declaració només s’admeten en for-
mat electrònic.  f

Les entitats necessiten certificació digital

Quarta calçotada 
popular
La casa de cultura Mas Catarro va acollir 
el passat 19 de març la quarta edició de 
la calçotada popular. Organitzada per 
l’Associació de Joves dels Monjos, la 
jornada va comptar amb una vuitantena 
de persones que van poder gaudir d’una 
diada meteorològicament esplèndida i 
amb els elements típics de la calçotada. 
En acabar l’àpat, la festa va finalitzar 
amb un monòleg a càrrec de l’humoris-
ta Carlitos, obert a als assistents i al pú-
blic en general, que li va donar el colofó 
de lleure a la festa.

Contra les 
agressions sexistes
La Comissió de Festes dels Monjos 
ha decidit sumar-se a les accions de 
lluita contra els actes i les agressi-
ons sexistes, impulsant una campa-
nya de prevenció que es presentarà 
el proper dissabte 27 de maig als 
Monjos.
L’acte inclourà la representació 
d’una obra de teatre de l’actor i 
director Carles Casas, titulada "Di-
vorciades, evangèliques i vegetari-
anes", i un concert amb el conegut 
grup Hotel Cochambre.

Campanya 
de l’ANC
L’ANC vol informar que la campanya 
Fem futur treballa des de principis 
d’any per donar arguments i raons 
per guanyar el sí a la República Cata-
lana i convèncer les persones inde-
cises per fer un nou país millor per 
a tothom. Segons l’ANC ara per ara 
les enquestes afirmen que més del 
85% de catalans i catalanes estan a 
favor de la consulta, ja que segons 
l’entitat és “l’única manera en què 
decidim el nostre futur de manera 
democràtica és votant”.

Festa Holi
a la Ràpita
El proper 22 d’abril el camp de futbol 
de la Ràpita es tornarà de mil colors. 
I és que allà és previst que es celebri 
la festa Holi de primavera que han 
organitzat des del Ball de Diables de 
la Ràpita. Les festes Holi s’han fet 
molt populars al nostre país però 
provenen de l’India, on cada any es 
dóna la benvinguda a la primavera 
amb grans festes on la gent es pinta 
i llança pols de colors.
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Remodelació 
del bar i els 
vestidors 
de la piscina

Les obres de la piscina municipal estan 
ja pràcticament enllestides. Els treballs 
van començar el passat mes de gener i 
han permès la remodelació del bar i els 
vestidors de l'equipament. 

Les obres formen part del pla de mi-
llora que any rere any es duu a terme 
en aquest equipament municipal i que 
aquest darrer estiu va permetre modifi-
car tot el sistema de bombament de la 
piscina i les sales de màquines.

Ara s’ha actuat a la zona de serveis am-
pliant la zona de bar, amb l’enrajolat i la 
nova pavimentació de l’espai, la substi-
tució de tots els serveis de subministra-
ment i la modificació de l’escomesa.

També s’ha ampliat la barra que dóna 
a l’exterior per a un millor servei a les 
persones usuàries, s’han obert finestres 
als vestidors per donar llum a l’interior i 
s’han col·locat captadors solars per l’ai-
gua calenta.

Les obres de la piscina municipal ja es-
tan pràcticament enllestides i tan sols 

queden per ultimar els darrers detalls 
abans que aquesta entri en funciona-
ment de nou.

L’obertura de la piscina municipal està 
previst de realitzar-la el tercer cap de 
setmana de juny i com és habitual la 
primera jornada es realitzaran portes 

Reformes a la piscina municipal

obertes i una festa d’inauguració de la 
temporada. 

La piscina és un dels principals pols de 
l’activitat estiuenca al municipi, ja sigui 
per les persones que van a banyar-se, 
com per les nombroses activitats que 
s’hi organitzen. f

Un grup de nens i nenes de l’escola d’hoquei dels Monjos  van ser convidats el 
passat mes de març a veure un partit que disputava el Barça. Durant la mitja part els petits 
locals van poder fer un partit a la mateixa pista. Tant infants com pares i mares van gaudir molt 
d’aquesta sortida familiar.

Torna la 
Rebenta-
espardenyes

El Ball de Diables de la Ràpita ha comen-
çat a organitzar la Rebentaespardenyes 
2017, la cinquena cursa i setena caminada 
que es celebrarà el diumenge 28 de maig. 
Com en els últims anys la cursa consta-
rà de dos recorreguts, un de 22 Km i un 
desnivell de 630 m pels més atrevits i una 
altra de 10,5 km, de més fàcil abast. Tam-
bé organitzaran l'habitual caminada de 
muntanya que passarà per alguns racons 
emblemàtics del Parc del Foix amb dos 
circuits de 16 i 8 km, aproximadament. 
Les inscripcions finalitzaran el 18 de maig.
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Tornen les activitats 
esportives d’estiu
El servei d’esports de 

l’Ajuntament ha fet pú-
bliques les dates de ce-
lebració de les competi-
cions d’estiu. Els primers 
torneigs seran els sèni-
ors de futbol 7, futbol 
sala i volei sorra 4x4, que 
es disputaran del 5 de 
juny al 19 de juliol. El de 
Bàsquet 3x3 es farà del 
12 de juny al 17 de juliol i 
el de 5x5, del 19 de juny 
al 17 de juliol. 

Les inscripcions per les 
tres primeres competi-
cions es duran a terme 
a l’Ajuntament del 2 al 
19 de maig. Pel Bàsquet 
3x3 les inscripcions 
s’obriran del 2 de maig 
al 5 de juny, mentre que 
per la competició 5x5 les inscripcions es 
podran fer del 2 de maig al 5 de juny a 
l’Ajuntament o al web dels Monjos Bàs-
quet Club.

Aquestes són activitats amb una alta 
participació d’esportistes que aprofiten 

Activitats esportives d’estiu

juny i fins a tocar la fes-
ta major dels Monjos. 
També es disputaran di-
versos torneigs multies-
ports.

Pel que fa a la celebra-
ció de les tradicionals 
dotze hores, les de bàs-
quet es faran el 17 de 
juny i les de volei indor 
sorra 4x4, l’1 de juliol.

El mes de maig estarà 
també farcit de propos-
tes esportives com ara 
la copa catalana de gim-
nàstica aeròbica, les fi-
nals territorials escolars 
de voleibol o la cursa 
Rebentaespardenyes, 
entre altres.

El 2, 3 i 4 de juny es 
celebrarà la tradicional 

festa de l’esport, que aplega el reco-
neixement als esportistes locals i clubs 
d’aquesta darrera temporada, l'exhibi-
ció de patinatge o el Memorial Plácido 
Cana. Tota l’activitat esportiva es pot 
consultar a l’agenda municipal. f

l’estiu per jugar en propostes més de-
senfadades i amb caire més lúdic que en 
la competició anual de temporada.

En categories infantils, els torneigs de 
futbol 7, bàsquet 3x3 i volei sorra 4x4 es

faran a partir de la segona setmana de 

Les noies i nois de l’escola de bàsquet de Santa Margarida i els Monjos van visitar el 
darrer cap de setmana del passat mes de març el Palau Blaugrana per seguir el partit entre el 
FC Barcelona i l’Andorra, en el marc d’una trobada festiva i familiar de la que van poder gaudir 
totes les persones assistents. 

Torneig 
de petanca

El proper dissabte 22 d’abril es durà a 
terme una nova edició del torneig de 
petanca José del Hoyo. La competició 
està emmarcada en els actes de la set-
mana de la Gent Gran i es durà a terme 
a les pistes del parc de la Biblioteca, a 
partir de les 9 del matí. Les persones in-
teressades a participar-hi, cal que s’ins-
criguin abans als casals de la gent gran 
de la Ràpita i dels Monjos.

L’afició a la petanca és molt important 
al municipi i per aquest motiu es dispo-
sa de diverses instal·lacions per a la seva 
pràctica.
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ESPAI D'OPINIÓ CIUTADANA

En resposta a l’article d’opinió  del Sr. Josep Arnabat del pas-
sat Nosaltres, que feia referència als edificis abandonats, dir 
que des de l’ajuntament s’actua requerint a la propietat l’ar-
ranjament de l’immoble, quan aquest suposa un perill per a 
la seguretat i salubritat dels veïns i veïnes. Altrament també 
s’insta a la propietat per la conveniència de millorar o adequar 

la imatge estètica del mateix, però com a recomanació, no com 
obligació, ja que en aquest sentit l’ajuntament no hi té la com-
petència legal.

Imma Ferret
L'alcaldessa

La revista Nosaltres ofereix a la ciutadania la possibilitat  de participar en aquest apartat de temàtica local. Si voleu que hi 
apareguin els vostres articles cal que els envieu amb un títol breu i un màxim 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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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Un pilar bàsic de l’estat del benestar és l’educació i pels socialis-
tes és una prioritat. No per a la Generalitat d’Artur Mas ni Junts x 
Sí, que des del curs 12/13 han deixat de complir amb el pressupost. 
Hem sabut que el Departament d’Ensenyament va transferir més 
de 81 M € destinats a les escoles bressol públiques cap a l'escola 
concertada, el que va significar que les llars d'infants perdessin 
més del 85% dels recursos econòmics. Van ser els ajuntaments els 
que van fer front a la part corresponent d’aquest finançament, 
en alguns casos havent de tancar llars. El nostre ajuntament ha 
estat assumint aquest finançament sense apujar quotes a les 

famílies, gràcies a una bona gestió dels recursos propis, perquè 
creiem en la igualtat d’oportunitats. Reivindiquem que el diner 
públic es destini a lo públic i veiem que la Generalitat no creia 
ni creu en un ensenyament públic de 0-3 anys i va reduir o anul-
lar les possibilitats de molts infants d'accedir a una educació en 
aquest tram d’edat. Estem davant d’un greuge més a l’educació 
pública i de qualitat sense la qual no aconseguirem una societat 
cohesionada i justa.
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               PS
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Per un ensenyament públic de qualitat

El president d’Esquerra Republicana i vicepresident del Govern 
de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha reiterat que “el Govern ho 
té tot preparat per tirar endavant el referèndum”.
Junqueras ha valorat les declaracions del president del partit 
socialista que ha assegurat que denunciarà els pressupostos del 
Govern de la Generalitat: “Malauradament el partit socialista 
sempre decideix posar-se al costat d’aquells que no ens volen 
deixar votar, com és el cas del PP,  i no pas al costat dels ciuta-
dans de Catalunya que volen exercir els drets fonamentals com 
és el dret de vot”. Es tracta de ser demòcrata o no ser-ho, que 

tothom pugui votar i decidir què vol ser, els del Sí i els del No.
Junqueras ha assegurat que els socialistes del PSC/PSOE s’allu-
nyen de la seva història, “sens dubte, el PSC s’ha allunyat molt, 
molt, molt, del que va ser la seva història i del que hauria de ser 
el seu futur”. Com exemple al Ple el passat dia 13 de març els 
socialistes de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos van 
votar a favor del referèndum al Sàhara. Al mateix ple van votar 
en contra del referèndum a Catalunya. 
http://smmonjos.esquerrarepublicana.cat/ 

Junqueras: ‘Tot està preparat per fer el referèndum’

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



Sandra Doncel
fconscienciació
M’agrada ser agent 
cívic es un treball que 
em sento còmode. Al 
principi tractar amb 
la gent costa, fins i 
tot teníem certa por 
a que no ens obrissin 
la porta... però la gent 
és molt receptiva. Als 
porta a porta hem trobat molta gent que 
ens agraeix que fem aquesta tasca i que 
estan molt compromesos amb el civisme. 
La majoria de la gent té molta cura del 
seu entorn i estan molt conscienciats.

Judit Quispe
frespecte
El civisme és estimar el meu entorn més 
directe i ser respectuós amb mi matexix 
i amb els demés. Molta gent es pensa 
que solament ha de 
cuidar les 4 parets 
de casa seva i no se 
n’adona que la seva 
casa és tot el poble. 
Igualment en temes de 
convivència. Convivim 
amb tota la comunitat 
i el tracte i el respecte han de ser els 
mateixos. Aquest és un dels temes 
que remarquem al punt d’informació. 
Allà les agents cíviques també oferim 
solució als problemes del dia a dia en 
els temes de reciclatge perquè qui ve al 
punt és gent que ja està conscienciada 
i que vol avançar en aquest camí.

Eva Paredes
fcompromís
L’experiència com 
a agent cívica ha 
estat bona. M’ha 
permès conèixer el 
funcionament de 
l’Ajuntament i nous 
serveis com ara el 
Banc del Temps i 
implicar-me en la societat i les necessitats 
del poble. En l’àmbit personal a mi m’ha 
permès ser més activa en la recollida 
selectiva i el civisme i promoure-ho 
entre la família. Al poble hi ha zones 
on hi ha alguns problemes d’incivisme 
i cal treball per tal de millorar-los. 

M’agrada el civisme
I a tu?

La conscienciació és fonamental per promoure el civisme

Quan es parla de civisme i per fer evident 
que cal tenir cura del nostre entorn, so-
vint es posa sobre la taula que el respec-
te i la neteja cal observar-lo a la pròpia 
llar i a la llar comuna, o el que és el ma-
teix, al carrer i a l’entorn.

Per fer-ho evident l’Ajuntament està 
duent a terme la campanya M’agrada el 
Civisme, per tal de conscienciar de la ne-
cessitat de respectar les normes socials 
i millorar la convivència. 

La campanya M’agrada el Civisme està 
impulsada per l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos i en aquesta fase 
està realitzant enquestes a diferents 
zones del municipi per conscienciar el 
veïnat de la necessitat de dipositar el 
residus als contenidors de forma correc-
ta i a les hores establertes; informar del 
servei de recollida de mobles i trastos 
vells; conscienciar sobre la recollida de 
les caques dels gossos, o fomentar el re-

ciclatge, entre altres hàbits cívics de la 
població. 

Les entrevistes les duen a terme dues 
agents cíviques degudament identifi-
cades i serveixen per conèixer l’opinió 
del veïnat sobre temes de civisme i con-
vivència i orientar-lo en els dubtes que 
puguin sorgir en aquesta matèria. 

La campanya inclou també la instal·la-
ció d’un punt d’informació a diferents 
espais del municipi on les agents cívi-
ques atenen les demandes de la pobla-
ció.

La campanya M’agrada el Civisme tre-
balla també en altres eixos de conscien-
ciació per a la millora de la convivència, 
l’ús correcte de les bicicletes i el casc a 
la via pública, el reaprofitament alimen-
tari o la reutilització de la roba, ja sigui a 
través del Banc de roba del municipi o 
bé als mercats d’intercanvi que es duen 
a terme dues vegades l’any.

Ens en sortim  ;-)


