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Collita de premis per les 
carrosses i comparses locals
Les carrosses i comparses del municipi s’han endut aquest any un bon nombre de premis als 
carnavals celebrats a les nostres comarques. 
La triomfadora absoluta d’aquest any va ser la carrossa Warhammer, el temple de les 
calaveres, de la Ràpita, que va quedar primera classificada als carnavals de Calafell, Vilafranca 
i el Vendrell, on també van obtenir el premi a la millor coreografia, i segona al carnaval de 
Cunit. El grup Greska Team, del barri de Sardinyola, es va fer també amb el tercer premi 
a Calafell i el grup Fem Pinya va obtenir el tercer premi del carnaval de Vilafranca amb la 
carrossa Ressorgiment del Fènix.
Santa Margarida i els Monjos està esdevenint cada vegada més un municipi de referència en 
els carnavals comarcals, d’una banda per l’aposta per un model de carnaval familiar en la rua 
del diumenge i per l’alta participació de carrosses i comparses d’aquest municipi. Enguany es 
van crear 9 carrosses i comparses per carnaval.
El carnaval del municipi, com és habitual, es va tancar el 24 de febrer a la Ràpita el concurs de 
disfresses, que va comptar amb la participació de 14 comparses. La guanyadora va ser la del 
grup A 3 km de Vila, de les Cabanyes, seguida de la comparsa Fem Pinya, dels Monjos, la del 
grup de Moja i la comparsa de les Guerreres.
El carnaval va comptar també amb nombroses activitats organitzades per les entitats del 
municipi de Santa Margarida i els Monjos. 
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Commemoracions del Dia 
Internacional de les Dones

Els domassos liles a l’ajuntament van 
donar un any més la benvinguda a les 
activitats que el municipi va organitzar 
per commemorar el Dia Internacional 
de la Dona, al voltant del 8 de març, tant 
des dels serveis muncipals com des de 
les entitats.

Les propostes es van iniciar amb una 
exposició sobre llenguatge no sexista i 
algunes xerrades al Tangram i la penja-
da de domassos liles i de pancartes als 
equipaments públics. El divendres dia 9 
tingué lloc el tradicional sopar de dones 
que enguany va aplegar 420 dones. El 
mateix dia, el CCRR de la Ràpita va con-
vocar el sopar de dones a la societat.

Els actes van continuar el dia 11 amb la 
Caminada per a la Igualtat, que va aca-
bar al Ciarga amb una xerrada sobre 
dones i aviació, a càrrec de Pere Vilalta 
i Lluís Coromines. També es van fer ta-
llers infantils i un concert vermut per la 
igualtat amb el grup “Crom Acústics”.
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Tornen els actes de la setmana 
de la gent gran
La Setmana de la Gent 

Gran torna un any més 
aquesta primavera car-
regada d’activitats i no-
vetats. Enguany l’ajun-
tament ha preparat 
xerrades, tallers i el dinar 
per a la gent gran, però 
a més es lliuraran premis 
a les persones que parti-
cipin amb més activitats 
del programa.

Els actes començaran 
el proper 19 d’abril amb 
la caminada A Cent cap 
als Cent i una tarda de 
Hollywood, organitzada 
pel Casal de la Gent Gran 
dels Monjos. 

El dissabte 21 tindrà lloc 
el torneig de petanca, 
que es farà al matí, a la 
masia Mas Catarro. Les inscripcions prè-
vies es poden fer als casals de la Gent 
Gran dels Monjos i la Ràpita.

El programa d’actes inclou també dues 
sessions amb el joc de passaparaula so-
bre la cultura europea, que es faran el 26 

La festa incorpora premis per les persones més participatives

Finalment, els dimecres 
9 i 23 de maig es duran a 
terme a la Biblioteca, les 
Jornades participatives 
de la Gent Gran.

Acte central
L’acte central es farà 

el dia 6 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’esports 
municipal i acabarà 
amb un ball a càrrec del 
grupMemory. També es 
lliuraran els premis del 
concurs de petanca i 
l’homenatge a les pare-

lles que fan cinquanta anys de casats al 
municipi. Les inscripcions per al dinar es 
poden fer com a màxim fins al 27 d’abril.

La festa inclourà una trobada de corals 
amb el cor de la Margaridoia i els Amics 
de Penyafel. f

d’abril i el 3 de maig als casals dels Mon-
jos i la Ràpita o una representació teatral 
que anirà a càrrec de l’associació Teatre 
Gran de Vilafranca, amb l’obra Records 
d’aquell temps i que es farà l’11 de maig 
al vespre a la Masia Mas Catarro.

La neu va cobrir aquest any de nou els paisatges del municipi durant unes hores. L’episodi 
de neu va començar el passat 27 de febrer amb les primeres volves i l’endemà es va produir la 
nevada més copiosa que, malgrat tot va desaparèixer al cap de poc, per donar pas a la pluja, 
molt abundant durant el passat mes de febrer. 

Caminades A cent 
cap als cent

L’ajuntament coordina, un any més, 
les caminades del cicle A cent cap als 
Cent, que es duen a terme cada any a 
diferents municipis de la província de 
Barcelona, amb el suport de la Diputa-
ció. Aquest any les persones grans del 
municipi han visitat Les Franqueses, Sa-
llent i Puig Reig. Santa Margarida i els 
Monjos acollirà la darrera de les sorti-
des, que es durà a terme l’11 d’abril pel 
Parc del Foix. La caminada comptarà 
amb l’assistència de les persones grans 
de les 4 poblacions a les que s’han fet 
passejades i inclourà un taller d’iniciació 
a la marxa nòrdica.
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Tenir un gos, satisfacció i 
responsabilitat

L’Ajuntament posa en marxa aquesta 
primavera un programa de consciencia-
ció i serveis adreçats a les persones que 
tenen gossos, per tal de fer evidents les 
responsabilitats que comporta la tinen-
ça dels animals de companyia, i alhora 
amb una oferta d’espais i recursos que 
poden ser de molta utilitat per a les per-
sones amants dels animals.

El projecte treballarà durant aquest 
any 2018 diversos aspectes de la relació 
entre els gossos i el seu entorn amb xer-
rades, elements pedagògics i la creació 
d’uns espais adreçats especialment per 
als animals.

Aquestes àrees estan pensades per es-
tablir zones ben senyalitzades i delimi-
tades per tanques, on les persones pro-
pietàries dels gossos puguin interactuar 
amb els animals, deixar-los córrer lliure-
ment o jugar sense perill que s’escapin, 
sempre respectant unes normes de bon 
ús, civisme i convivència.

Els dos primers espais canins estaran 
enllestits aquesta primavera i es faran 
entre el carrer de sant Joan i el carrer de 
Lleida, darrera la plaça del Molí de Vent, 
i al carrer de Maria Aurèlia Capmany, en-
tre l’institut i l’escola Arrels. 

El tercer és previst que es posi en mar-
xa cap a la tardor quan es dugui a terme 
la reforma del parc de Llevant de la Rà-
pita.

Campanya cívica 
La creació dels nous espais canins va lli-
gada a l’impuls d’una campanya per la 
tinència responsable d’animals de com-
panyia, amb l’objectiu de sensibilitzar el 
veïnat de la responsabilitat de tenir ani-
mals a casa, així com del comportament 
cívic que cal a l’hora de compartir espais 
públics.
La campanya inclourà diferents suports 
de difusió, com ara diferents vídeos 
que s’estan enregistrant amb perso-
nes grans, joves i famílies del municipi 
amb accions de conscienciació sobre la 

tinença d’animals i la seva forma de te-
nir-ne cura i estimar-los. També s’edita-
ran fulletons amb consells, es farà nova 
cartelleria i suports diversos.
La campanya comptarà amb la col·la-
boració de SOS Golden, una entitat 
d’àmbit nacional, però amb la seu soci-
al a Santa Margarida i els Monjos, que 

treballa per la tinença responsable dels 
animals de companyia. 
Quan es posin en marxa els espais ca-
nins, diversos entrenadors de l’entitat 
realitzaran sessions de dinamització i 
bon ús d’aquets espais i d’interacció 
amb els animals per la seva bona salut 
física i mental. f

Els espais canins s’ubicaran als carrers de Lleida i Maria Aurèlia Capmany
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Els pressupostos participatius 
centren el ple de març

La celebració del Dia Internacional de 
les Dones, la convocatòria de la vaga fe-
minista del 8 de març i els pressupostos 
participatius van marcar l’agenda del 
darrer ple municipal celebrat el passat 
5 de març.

L’acord relatiu al funcionament dels 
pressupostos participatius es va apro-
var per unanimitat de tots els grups del 
consistori i en el plenari es va donar co-
neixement també de l’aprovació de tres 
convenis amb el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès.

El primer, junt amb Enoturisme Pene-
dès per a l’actualització enoturística 
del Penedès; el segon per dur a terme 
el projecte de suport als municipis i el 
darrer per a la prestació de serveis en 
matèria de joventut.

El plenari també va aprovar per unani-
mitat la bonificació de l’impost ICIO per 
a obres a dos habitatges del municipi i 
l’aprovació del compte de gestió recap-
tatòria de l’exercici 2017. Aquest darrer 
punt va ser aprovat amb els vots a fa-
vor de PSC i CIU i l’abstenció de PA-CUP 
i ERC.

També es va aprovar la composició de 

El Dia Internacional de les Dones, la vaga feminista i els pressupostos participatius 
van centrar el darrer ple municipal

les meses de contractació d’acord a la 
nova llei de contractes, amb els vots a 
favor del PSC, ERC i CiU i l’abstenció de 
PA-CUP. 

En l’apartat de mocions es van aprovar 
per unanimitat els textos presentats 
per ERC per recuperar el poder adquisi-
tiu del sistema públic de pensions i per 
la commemoració del Dia Internacional 
de les Dones; el que va presentar el PSC 
per establir un sistema públic de pensi-
ons amb major capacitat de redistribu-
ció i reducció de les desigualtats i el que 
van presentar conjuntament els grups 
de PA-CUP i PSC en suport i adhesió a 
la vaga feminista convocada pel 8 de 
març.

També es va debatre una moció d'ERC 
per anomenar "Referèndum de l'1 d'oc-
tubre de 2017" un espai públic del muni-
cipi, que no va prosperar amb els vots a 
favor d'ERC i PA-CUP, l'abstenció de CiU 
i els vots contraris del PSC.

Finalment es va debatre l’adhesió al 
manifest del Dia Internacional de les Do-
nes 8 de març de 2018, que fou aprovat 
amb els vots a favor del PSC, ERC i CiU i 
l'abstenció de PA-CUP. f

Comís de 
medicaments gràcies 
a la Policia Local 
Agents dels Mossos d’Esquadra 
va desarticular a finals de març un 
grup criminal dedicat a traficar amb 
medicaments il·legals i substàncies 
dopants utilitzades en el món del 
culturisme. Els Mossos van iniciar 
la investigació de la trama fa uns 
mesos, arran d’un comís de medica-
ments realitzat per la Policia Local 
de Santa Margarida i els Monjos.

Speed Dating 
d’administratius
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajun-
tament organitza tercera sessió 
d’Speed Dating Professional al mu-
nicipi. La trobada es durà a terme 
el 23 de maig i està adreçada es-
pecialment a auxiliars administra-
tius, recepcionistes, telefonistes, 
comptabilitat, etc. Una Speed Date 
és una sessió per establir contac-
tes entre empreses i candidats, on 
cada persona pot presentar el seu 
currículum durant tres minuts. Les 
inscripcions es poden fer fins al 27 
d’abril a slomonjos@smmonjos.cat

Cursos del Servei 
Local d’Ocupació
El servei local d’ocupació de l’Ajun-
tament ofereix cursos gratuïts per 
a persones que es troben en procés 
de recerca de feina. Cada mes es 
programen sessions diferents i per 
fer la inscripció cal adreçar-se al ser-
vei local, a l’ajuntament o bé al club 
de la feina, que funciona els dimarts 
i divendres al matí a la Biblioteca. 
Aquest mes d’abril s’ofereix forma-
ció per millorar la presentació del 
currículum, canals i App’s de recer-
ca de feina o definició d’objectius 
professionals.



Xarxa d’Economia 
Social
Representants de Santa Margarida i 
els Monjos van participar el passat 18 
de gener a Girona en una jornada tre-
ball sobre el pla de comunicació de la 
Xarxa de Municipis per l’Economia So-
cial i Solidària XMESS.
La jornada va comptar amb la partici-
pació de 17 ajuntaments i va servir per 
definir les accions que permetran im-
pulsar l’economia social i solidària, un 
objectiu en el que Santa Margarida i 
els Monjos treballa des de fa temps i 
que l’ha convertit en un dels municipis 
pioners en aquest àmbit a Catalunya.
Des del municipi s’està treballant en 
l’acompanyament o disseny de diver-
sos projectes d’economia social i soli-
dària. 

Els emprenedors no sempre es troben 
amb un camí planer. Dubtes, desconei-
xement, incerteses sovint són termes 
que s’associen a la decisió de crear un 
negoci o empresa i per aquest motiu 
des de l’Ajuntament es programa cada 
any un seguit de propostes d’acompa-
nyament i formació per a les persones 
que decideixen iniciar aquest camí.

La primera de les iniciatives es durà a 
terme el proper mes de juny en col·la-
boració amb la Mancomunitat Penedès 
Garraf i permetrà oferir formació per a 
persones emprenedores. El curs oferirà 
eines per tal de planificar la creació del 
propi projecte d’empresa, com ara el 
pla d’empresa, el pla econòmic i finan-
cer, el pla comercial, es treballarà per-
què són necessaris i què són. 

A banda del curs, l’Ajuntament disposa 
d’un servei d’acompanyament a perso-
nes emprenedores que ofereix assesso-
rament per tirar endavant un projecte 
empresarial, jurídic, fiscal, laboral, trà-
mits de constitució i formes de finança-
ment i ajuts que poden ser útils. 

Les consultes sobre aquest servei o tot 
allò que faci referència als nous models 
de negoci es poden fer a l’Espai d’em-
prenedoria social, economia solidària i 
ocupació, situat al carrer de Santa Mar-
garida, núm. 14-26. 

Economia social
Un altre dels grans eixos de treball que 

vehiculen les accions de l’Espai d’em-
prenedoria és l’economia social i solidà-
ria. Des d’allà es treballa amb assesso-
rament i impuls a projectes que donen 
resposta a necessitats socials i culturals 
com a valor afegit i que actualment són 
un dels focus d’atenció en la creació de 
les anomenades noves economies.

Diversos municipis catalans que treba-
llen en aquests àmbits van crear l’any 
passat una xarxa, de la que Santa Mar-
garida i els Monjos n’és fundadora i 
n’ostenta la vicepresidència, amb la par-
ticipació de 32 poblacions. f 

Les accions de suport a persones emprenedores es coordinen des de l’Espai

Trobada de la XMESS a Girona.

Projectes d’acompanyament a 
les persones emprenedores
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Segell Biosphere 
pel CIARGA

El CIARGA (Centre d’Interpretació de 
l’Aviació republicana i la Guerra Àeria) 
ha rebut el distintiu de Compromís Bios-
phere a la sostenibilitat turística i per fo-
mentar les bones pràctiques en gestió 
sostenible a les seves instal·lacions. 

Per obtenir el distintiu es van haver de 
superar tots els requisits d’una extensa 
auditoria mediambiental que analitzava 

els valors d’atenció i qualitat turística, 
lligats a la sostenibilitat de l’espai.

El distintiu el va recollir el passat dia 13 
de març el regidor de turisme Andreu 
Clemente, en un acte organitzat per la 
Diputació i la Cambra de Comerç.

Aquesta és la primera vegada que s’en-
trega el guardó i al Penedès són vint-i-
cinc les empreses i equipaments que 
han estat distingits amb el segell. 

L’alcaldessa Imma 
Ferret es va reunir, el 
passat mes de febrer, 
amb el nou cap dels 
Mossos d’Esquadra de 
l’Alt Penedès, Francisco 
Javier Sancho. La reunió 
va servir de primera presa 
de contacte amb el nou 
responsable policial en la 
que es va posar sobre la 
taula la bona coordinació 
que existeix entre els 
Mossos i la Policia Local.

L’arxiu municipal 
busca la revista Anhels 
per dur a terme una 
investigació. Entre el 1934 
i el 36 els alumnes de 
l’escola dels Monjos, amb el 
mestre Tomàs Cozcolluela 
elaboraven una revista amb 
les redaccions i dibuixos 
i fins i tot l’imprimien a 
classe. Si algú en conserva 
algun exemplar s’agrairia 
que es posés en contacte 
amb l’Ajuntament.

Nova edició del 
Remeiart

Un any més el Remeiart arribarà a Santa 
Margarida i els Monjos de l’1 al 17 de juny 
amb una variada oferta de propostes 
lúdiques, formatives i gastronòmiques 
relacionades amb les herbes remeieres.

Les Cuines i Tapes començaran el dia 
1 de juny amb la participació, com cada 
any, d’una vintena de bars i restaurants 
del municipi que ja han dissenyat les 
propostes que es podran tastar en 
aquesta edició. El Remeiart inclourà com 
cada any propostes musicals al carrer, 
vermuts, la fira, que es farà el 17 de 
juny al Castell de Penyafort, o l’Herbes 
Campus, que enguany estarà dedicat a 
les tintures i comptarà amb importants 
experts internacionals.
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Boo comença la seva tasca 
informativa

Els infants de Santa Margarida i els 
Monjos tenen des d’ara un nou perso-
natge anomenat Boo, que s’encarrega 
d’anar-los explicant quines activitats es 
fan al municipi al llarg de l’any. El nom 
s’ha escollit d’entre les propostes fetes 
pels escolars i ja s’ha posat a treballar 
per informar de les activitats que reco-
mana per als més petits. 

Des del servei d’infància de l’Ajunta-
ment s’han editat unes cartolines que 
els nens i nenes hauran d’anar emple-
nant a mesura que assisteixin als actes 
recomanats per Boo i que trobaran des-
tacades a través de les xarxes socials, o 
bé marcats amb una icona amb el dibuix 
de Boo a l’agenda mensual del munici-
pi o en uns calendaris especials que es 
pengen a les escoles, en les que es tre-
balla el projecte patis durant l’estona 
d’esbarjo dels infants amb l’objectiu de 
que puguin decidir per sí mateixos l’acti-
vitat en la que volen participar.

Amb les cartolines segellades els in-
fants podran aconseguir entrades bo-
nus per a la piscina. 

Aquest mes d’abril també es posarà 
també en marxa el servei Boo Informa, 
adreçat a les famílies. Aquesta és una 
proposta que neix de la taula educati-
va i que permetrà informar d’activitats 
o de qüestions d’interès, com ara salut, 

alimentació, activitats física, etc.
La informació es farà a través d’un ser-

vei de distribució de Whatsapp i per se-
guir les instruccions que figuren al web 
municipal. f

Boo informa als infants i les famílies

Portes obertes 
a les llars
Les llars d’infants municipals Xiroi, dels 
Monjos i la Ràpita, realitzaran la seva 
sessió anual de portes obertes el proper 
dissabte 21 d’abril entre les deu del matí 
i la una del migdia. Les persones interes-
sades en portar els seus fills a la llar han 
de tenir en compte que el període de 
presentació de sol·licituds serà enguany 
del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018. Les 
famílies dels nens i nenes admesos a la 
preinscripció, hauran de formalitzar la 
matrícula al juny.

Preinscripcions als 
centres educatius
Del 13 al 24 d’abril es duran a terme 
les preinscripcions als centres esco-
lars públics catalans, per a alumnat 
d’educació  infantil, primària i ESO, 
segons el calendari que ha fet públic 
la Generalitat.
Al municipi les sessions informati-
ves del centres escolars s’han dut a 
terme durant el mes de març.
Les preinscripcions per a les llars es 
faran del 30 d’abril a l’11 de maig i 
per a l'alumnat de batxillerat del 14 
al 24 de maig.

Surt al carrer i
muntat’ho bé
Els propers 19 i 20 de maig tornaran 
a Santa Margarida i els Monjos les 
jornades Surt al carrer i munta’t-ho 
bé, un programa de lleure organit-
zat per l’Ajuntament i adreçat a in-
fants i joves.
Aquest any es faran a la plaça de 
Ramon Cabré de la Ràpita i a la casa 
de cultura Mas Catarro amb tallers, 
concursos, ambientació medieval i 
la participació de les entitats locals 
en les jornades.

Concurs 
d’Instagram 
al Tangram
L’equipament juvenil Tangram ha 
convocat un concurs d’Instagram 
amb el lema “Els meus avis i jo”. Per 
participar-hi caldrà penjar un màxim 
de tres fotografies sobre aquesta 
temàtica amb el coixinet #elsmeusa-
visijo i l’etiqueta @tangram_jove.
Les imatges es podran penjar fins 
al 31 de maig i la participació està 
restringida a joves de 12 a 25 anys. 
El premi serà una càmera Instax. 
Les bases es poden consultar al web 
tangramjove.com
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Premis a la digitalització i 
transparència de l’Ajuntament

El Consorci d'Administració Oberta de 
Catalunya ha situat Santa Margarida i 
els Monjos com el tercer municipi català 
amb la millor administració digital, en la 
categoria de 5.001 a 20.000 habitants. El 
lliurament de premis es va dur a terme 
el passat mes de març a Barcelona en un 
acte que va reconèixer les administraci-
ons locals que millor treballen la relació 
digital amb la ciutadania i els processos 
interns d’administració digital.

Aquests reconeixements a la implan-
tació i ús dels serveis d’Administració 
electrònica als ajuntaments es donen 
en base al "Mapa d’administració elec-
trònica a Catalunya" que realitza el Con-
sorci AOC a partir de l’anàlisi d’uns 25 
indicadors objectivables de la disponi-
bilitat i activitat dels serveis digitals que 
ofereixen a la ciutadania. 

Segell Inforparticipa
L’Ajuntament també ha aconseguit per 

segona vegada el reconeixement dels 
segells Inforparticipa. L’any passat es va 
obtenir una de les mencions dels segells, 
mentre que enguany, i fruit de la volun-
tat de millora constant, s’ha aconseguit 
el segell de qualitat d’aquests guardons 
que reconeixen les administracions més 

transparents de Catalunya. Els indica-
dors avaluats situen l’Ajuntament com 
el més transparent de la comarca, amb 
un índex del 88,46%. 

El lliurament dels distintius es durà a 
terme el proper 25 d’abril. f

Nou impuls 
al Camí 
Ramader 
de Marina
Els municipis impulsors del ‘Camí 
Ramader de Marina. De la Cerda-
nya al Penedès’ signaran el proper 
13 d’abril un nou acord de col·labo-
ració que servirà de base per crear 
una associació que permeti articular 
el treball conjunt de tots els munici-
pis per on discorre la ruta i buscar 
l’adhesió al projecte del major nom-
bre possible dels cinquanta-set mu-
nicipis per on passa el Camí Rama-
der de Marina. La signatura la faran 
a Llívia els alcaldes dels municipis 
impulsors del projecte: Elies Nova, 
de Llívia, Joan Carles Solé, de Lluçà 
i Imma Ferret, de Santa Margarida i 
els Monjos.
D’altra banda, el 20 d’abril es cele-
brarà al Bruc la presentació de la 
publicació del I Congrés de Trans-
humància i Camins Ramaders de 
Catalunya. En aquest Congrés, que 
es va celebrar a l’octubre de l’any 
2016 amb actes a Lleida, Tremp i 
Santa Margarida i els Monjos, es va 
presentar, entre d’altres, una comu-
nicació sobre el Camí ramader de 
Marina. De la Cerdanya al Penedès.
El programa 
inclou una pre-
sentació del 
Camí Ramader 
de Marina, de 
la Cerdanya 
al Penedès, 
amb l’objectiu 
de continuar 
la divulgació 
d’aquest pro-
jecte que té 
com a objectiu 
f o n a m e n t a l 
preservar, po-
tenciar i promoure la ruta transhu-
mant que ha permès el moviment 
de ramats entre el Pirineu oriental i 
el litoral al Penedès i al Garraf.

Lliurament de premis de l’AOC

Apagada de llums 
pel planeta
Santa Margarida i els Monjos, com mol-
tes altres poblacions, es va sumar un 
any més el passat 24 de març a la cam-
panya mundial de l’Hora del Planeta, 
per conscienciar sobre el canvi climàtic.
Durant una hora, al vespre es van apa-
gar els llums de l’ajuntament i l’avingu-
da de Catalunya.
Fa més de deu anys que l’organització 
conservacionista WWF va posar en mar-
xa aquesta iniciativa, per l’apagada dels 
llums com a acte simbòlic pel medi am-
bient.
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Amb el lema ‘Tu proposes, tu tries’ 
l’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos està duent a terme un procés 
participatiu per fer propostes i decidir 
sobre la destinació d’una part dels pres-
supost municipal de l’any 2018.

La partida reservada és de 40.000 eu-
ros.

Aquesta és una fórmula que estan co-
mençant a utilitzar diversos municipis i 
que permet a la ciutadania poder esco-
llir a quins projectes es destinen aquests 
diners inclosos en el capítol d’inversi-
ons, mitjançant un procés d’elecció pú-
blica de les propostes presentades. 

Aquest procés participatiu és la prime-
ra vegada que es duu a terme a Santa 
Margarida i els Monjos i l’alcaldessa, 
Imma Ferret, es mostra convençuda 
que “aquesta proposta servirà per mi-
llorar el municipi i fer realitat aquelles 
propostes que arribin directament des 
de la ciutadania. En aquest sentit estem 
molt satisfets perquè durant els primers 
dies d’obertura del període de presen-
tació de propostes, ja s’han registrat di-
versos projectes”.

El procés va començar el passat mes 
de març amb diverses xerrades a la Bi-
blioteca, a l’espai Antistiana de la Ràpi-
ta i a les antigues escoles de Cal Rubió 
en les que es va explicar el sistema de 
funcionament d’uns pressupostos par-
ticipatius.

Propostes 
El procés participatiu es troba ara en la 

fase de recepció de propostes. És a dir 
que fins al 20 d’abril, qualsevol persona 
empadronada al municipi pot emplenar 
les butlletes que trobarà als equipa-
ments i diversos establiments del mu-
nicipi per presentar la seva proposta i 
lliurar-la a l’ajuntament o enviar-les di-
rectament a través del web municipal.

Acabat aquest termini, se n’obrirà un 
altre en el que una comissió d’avalua-
ció formada per tècnics municipals de 
cada àrea i regidors dels diferents grups 
municipals valoraran la viabilitat de les 
propostes.

En un procés participatiu d’aquestes 
característiques es recomana que les 
propostes siguin clares i concretes, de 
competència municipal i viables tècnica-
ment i normativa. També és important 
que la seva execució no sobrepassi els 
40.000 euros.

Debat i exposició 
Les propostes que hagin superat 

aquesta fase de viabilitat seran presen-
tades en una reunió que es durà a terme 
el dijous 17 de maig, a les 19.30 h, a la 
Biblioteca, on s’explicaran els projectes 
escollits i que seran exposats, del 4 al 15 
de juny, a la Biblioteca i al web munici-
pal.

Votacions
Finalment, del 18 al 29 de juny s’obri-

rà un procés de votacions de propostes 
per tal que les persones que ho desitgin 
puguin votar els projectes, tant de for-
ma presencial com telemàtica. Podran 
votar totes les persones de 16 anys o 
més, empadronades al municipi. f

Trobada informativa dels pressupostos participatius a la Biblioteca

Pressupostos participatius

f Fins al 20 d’abril, 
qualsevol persona 
empadronada al municipi 
pot presentar la seva 
proposta als pressupostos 
participatius.

f Les propostes que siguin 
viables es presentaran el 17 
de maig i s’exposaran del 4 
al 15 de juny.

f Del 18 al 29 de juny 
s’obrirà un procés de 
votacions de propostes, 
tant de forma presencial 
com telemàtica.
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El PFI obre noves 
inscripcions a partir del mes 
de maig per al curs 2018/19. 
Es tracta del Programa de 
Formació i Inserció que forma 
joves d’entre 16 i 20 anys, 
que no han assolit l’ESO, per 
obtenir el títol oficial d’auxiliar 
de muntatge i manteniment 
d'equips informàtics. Les 
inscripcions es  faran del 14 
de maig al 8 de juny a la casa 
de cultura Mas Catarro. 

Noves bicicletes 
elèctriques

Santa Margarida i els Monjos compta 
amb dues noves bicicletes elèctriques 
cedides per la Diputació de Barcelona, 
que seran utilitzades pel personal de 
l’Ajuntament per als desplaçaments 
dins del municipi de manera que s’evi-
ti el màxim possible l’ús del cotxe. Les 
bicicletes seran utilitzades per aquells 
serveis que ho requereixin, si bé les pri-
meres persones a fer-ne ús han estat les 
agents cíviques del municipi, per dur a 
terme les seves activitats de conscien-
ciació. Les agents han estat treballant 
fins aquest mes d’abril diferents aspec-
tes de difusió mediambiental, minimit-
zació de residus, tinença responsable 
d’animals domèstics o reaprofitament 
de roba i conscienciació per evitar el 
malbaratament alimentari.

Concursos a la 
Biblioteca
La Biblioteca participa actualment en 
dos concursos per fomentar actituds 
positives a l'entorn de la lectura, a fi de 
crear hàbits lectors i promoure les bibli-
oteques públiques com espais interes-
sants per a infants i joves.
El primer és un concurs de lectura ano-
menat ‘Puja al tren’, adreçat a nois i no-
ies de 5è i 6è de primària i 1r de d’Eso, 
organitzat per les 11 biblioteques de l’Alt 
Penedès i el Garraf. Els participants han 
de llegir un mínim 
de tres llibres fins 
al maig i respondre 
unes preguntes so-
bre les lectures. Els 
concursants rebran 
un diploma viatger 
i entraran en el sor-
teig d'un important premi.
El segon concurs s’anomena ‘Passaport 
de lectura’ i està pensat per a nens i ne-
nes de 3r i 4t de primària que van acon-
seguint enganxines amb les lectures 
realitzades fins a convertir-se en bons 
lectors i participar en el sorteig de pre-
mis. 

L’alcaldessa Imma 
Ferret, acompanyada de 
regidors i tècnics municipals, 
es va reunir el 26 de març 
amb els responsables de 
la Mancomunitat Penedès 
Garraf a l’estació depuradora 
d’aigües residuals del terme 
de Vilafranca, a tocar dels 
Monjos. La trobada va servir 
per conèixer els projectes 
de millora i ampliació 
previstos a les instal·lacions.
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Visita 
d’obres a la 
remodelació 
de la pista 

L’alcaldessa de Santa Margarida i 
els Monjos, acompanyada del regidor 
d’obres Raimon Gatell i l’arquitecta mu-
nicipal, Mar Gelida, van visitar el passat 
16 de març les obres de reforma de la 
pista poliesportiva de l’avinguda de Ca-
talunya. La visita va comptar amb la pre-
sència de representants dels mitjans de 
comunicació locals i comarcals, amb els 
que es va fer un recorregut pel recinte. 

Les obres de la pista permetran con-
vertir aquest espai en un equipament 
polivalent, per millorar les activitats es-
portives. Les obres és previst que fina-
litzin el proper mes de maig, tot i que 
els darrers detalls s’acabaran durant 
l’estiu, abans que comenci la nova tem-
porada esportiva

Els treballs de remodelació han per-
mès eliminar l’antiga graderia, que pre-
sentava alguns problemes estructurals 
i la zona de bar, que ja no s’utilitzava. 
També s’ha modificat el ferm de la pista, 
de manera que la nova instal·lació esta-
rà al mateix nivell de carrer. 

La nova pista comptarà amb cinc vesti-
dors pels jugadors i un pels àrbitres, una 
sala pels clubs, noves graderies retràc-
tils, una zona de magatzem i lavabos pel 
públic. Les reformes s’han fet de forma 
consensuada amb els clubs que utilit-
zen habitualment aquesta instal·lació i 

Visita d’obres a la pista poliesportiva

incorporaran importants mesures d’efi-
ciència i estalvi energètic.

Les obres tenen un cost total de 
456.000 euros, dels quals la Diputació 
de Barcelona n’ha aportat més del 70% 
i la resta els ha afegit l’Ajuntament amb 
recursos propis. f

Les obres del Castell de Penyafort continuen a bon ritme. Actualment 
s’està treballant en la remodelació del celler i l’adequació dels espais annexes que hauran de 
servir d’espais de serveis i instal·lacions de la sala. Les obres està previst que finalitzin dins 
d’aquest any 2018.

Manteniment
de parcs
públics
L’Ajuntament, a través de la brigada mu-
nicipal, està duent a terme aquesta prima-
vera una important activitat de manteni-
ment i reparació del mobiliari urbà dels 
parcs i places públiques del municipi. Les 
tasques més habituals en aquesta època 
són el repintat dels elements de joc que 
ho precisin, la reparació dels terres de 
cautxú, el sanejament del sauló i l’arranja-
ment de tanques, entre altres. 
Paral·lelament es treballa des de via públi-
ca pel manteniment dels elements vege-
tals i ornamentals d’aquests espais. 
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a fesomia actual del Molí 
del Foix és el resultat d’una 
bona colla d’esforços. 
L’any 1995 el molí va 
passar a mans municipals 
i des d’aleshores es van 
dur a terme tasques 
constants de rehabilitació i 
d’investigació documental 
i arqueològica. Des del 
2003 el Molí del Foix ha 
esdevingut un important 
centre de dinamització 
cultural del municipi.

L
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Quinze anys del Molí del Foix 
per a ús de la ciutadania

Documentat ja al segle X, el Molí del 
Foix és un edifici que amaga una llarga 
història, vinculada sobretot a l’aprofita-
ment de l’aigua del riu per moldre gra 
i produir farina. Fou molí fariner fins al 
segle XVIII, amb ampliacions importants 
al XIII quan el petit molí medieval origi-
nari deixà de ser propietat del monestir 
de Sant Cugat del Vallès i passà a mans 
del de Santes Creus, que el transformà i 
amplià fins a tenir un recinte gran i sòlid 
amb tres conjunts de moles. 

És precisament de la forma d’ano-
menar aquest espai com a “molí dels 
monjos” que es creu que va néixer el to-
pònim dels Monjos. De fet, la seva ubi-
cació va donar origen al primer conjunt 
important de cases de la contornada, ja 
que el principal nucli de població es tro-
bava fins llavors a la zona muntanyosa, 
al voltant de l’antiga església parroquial 
de Santa Margarida.

A principis del segle XIX l’antic molí es 
transformà en farinera, essent reformat 
amb la incorporació d’una roda vertical 
l’any 1829, i als tombants del segle XX 
canvià l’activitat per la de magatzem vi-
tivinícola, caient en l’oblit fins que fou 
adquirit per l’Ajuntament, l’any 1995. 

Ús públic del molí
Actualment és un espai patrimonial en 
el que conviuen un centre d’interpreta-
ció històrica i natural, amb una aula de 
natura, un jardí botànic i diversos espais 
polivalents cada vegada més utilitzats 
per fer reunions, conferències, cursos, 
etc.
A partir de l’any 1995 s’inicià un lent pro-
cés d’investigació arqueològica i rehabi-
litació, amb escoles taller i cases d’ofi-
cis, que va concloure l’any 2002. El mes 
de març de 2003 s’inaugurà oficialment 
la seva recuperació per a ús ciutadà, si 
bé posteriorment s’hi han fet diverses 
intervencions per acabar d’arreglar la 
part baixa i més antiga de l’edifici: la sala 
de moles i l'accés des de l'avinguda de 
Catalunya.

Jardins del Molí del Foix

El jardí botànic 
del Molí del Foix
Un dels espais més visitats del Molí del 
Foix és el jardí botànic que l’envolta. 
No és gens estrany passar-hi per 
davant en horari escolar i escoltar 
la fressa dels grups d’estudiants 
que s’hi acosten cada any.
El jardí botànic permet un passeig 
agradable entre espècies vegetals 
pròpies dels boscos, camps i marges del 
Penedès. En aquest espai la distribució 
de les plantes no respon a un intent 
de reproduir la vegetació natural de la 
comarca, on les espècies viuen associades 
en comunitats, sinó de donar una mostra 
de les espècies que les componen. 
Sense sortir del municipi podem veure 
els mateixos arbres, arbustos, herbes i 
lianes formant comunitats vegetals i rics 
ecosistemes que dibuixen els paisatges 
característics de les nostres contrades 
i, en especial, del Parc del Foix.
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La diada de Sant Jordi 
traspua cultura, 
literatura, roses, 
estimació, activitats, 
artesania... batega vida 
primaveral i convida 
a sortir al carrer per 
passejar entre parades 
multicolors o a gaudir de 
les activitats que es faran 
al municipi, especialment 
la celebració de la diada, 
que es farà el diumenge 
22 al matí, a la plaça de 
Pau Casals. 
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Sant Jordi arriba carregat 
de llibres i roses

El calendari del mes d’abril té una data 
assenyalada, a partir de la qual s’arti-
culen nombroses propostes lúdiques 
i culturals. Parlem de la diada de Sant 
Jordi, que enguany a Santa Margarida i 
els Monjos es viurà com cada any amb 
nombroses activitats.

Els actes al municipi començaran els 
dimecres 11 i 18 d’abril amb activitats de 
sant Jordi que es duran a terme a la tar-
da a l’espai Antistiana de la Ràpita, i l’en-
demà dijous el Tangram ha organitzat, 
també a la tarda, activitats i tallers per a 
joves, relacionats amb sant Jordi. 

El divendres 20 serà el torn per la tarda 
cultural de sant Jordi que organitza la 
Biblioteca a dos quarts de sis, i en la que 
cada any es duen a terme activitats rela-
cionades amb els llibres. Enguany hi ha 
programat un espectacle infantil a càr-
rec de Cia Teatre Aula, la inauguració de 
l’exposició de dibuixos del jove artista 
del municipi Manu Viceo, tallers infantils 
i una gran bombollada.

El dissabte les societats La Margarido-
ia i CCRR oferiran balls de sant Jordi, i 
en el cas del CCRR s’oferirà també un 
concert revetlla. 

Les Puntaires Sant  Ramon de Pe-
nyafort, per la seva part, han organitzat 
una benedicció de roses en sortir de la 
missa de diumenge, a la Ràpita, i una 
festa a la tarda, amb la participació de 
les corals La Bombeta Màgica i l’Amis-
tat i el sorteig de manualitats fetes amb 
puntes de coixí. 

Celebracions escolars
Els actes de Sant Jordi inclouran també 
les tradicionals activitats organitzades 
per les diferents escoles i l’institut del 
municipi amb actuacions, representaci-
ons teatrals de la llegenda de sant Jor-
di, jocs florals o exposicions, que cada 
centre ha preparat per a la visita de les 
famílies, ja sigui a les instal·lacions de les 
escoles o a la Margaridoia.

La festa de sant Jordi concentra nombroses activitats al municipi.

Parades de 
roses i llibres
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 seguint la línia de la 
festa de l’any passat, s’han programat 
unes jornades culturals de sant 
Jordi que tindran lloc el diumenge 
22 d’abril 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 per 
a tota la família i sorteig de lots de 
llibres; una activitat infantil ‘My Little 
Carnival’, a càrrec de Plus Arts; i concerts 
de gralla, amb el grup Salsa d’Inxa i de 
rock, amb la formació Trivari. També es 
posarà una parada de la coordinadora 
dels balls folklòrics per poder fer les 
inscripcions als balls de la Festa Major.
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L’aplec de Penyafel va començar amb la missa cantada a l’ermita, amb la coral Amics de Penyafel i va continuar amb la 
paella d’arròs per a 300 persones; les sardanes, amb la cobla Catània; les caramelles o el cant de la salve.
L’aplec de Montanyans, que enguany celebrava  la 63a edició, va comptar amb la missa, el cant dels goigs de santa Maria i la 
cantada final de caramelles. La setmana també va comptar amb el tradicional sorteig de les mones de Pasqua del Comerç del 
Foix, el dijous dia 29.
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Pasqua de mones, 
aplecs i celebracions

Els actes de Pasqua van començar a 
Santa Margarida i els Monjos a mitjans 
de març amb les activitats organitza-
des pels serveis d’infància i joventut de 
l’Ajuntament per aprendre a decorar 
ous o fer mones. 

Les propostes litúrgiques van arribar 
precedides aquest any d’una xerrada 
documental, organitzada per la Par-
roquia, sobre el significat de la Setma-
na Santa i van incloure les tradicionals 
benediccions de palmes i palmos, oficis, 
vetlles i a les esglésies de la Ràpita i els 
Monjos.

Dissabte i diumenge va ser el torn per 
a les caramelles, amb les cantades que 
les corals l’Amistat, la Bombeta Màgica 
i Margaridoia van fer a diversos espais 
del municipi. Els actes més concorre-
guts, però, com és tradicional, es van 
celebrar el dilluns de Pasqua, amb els 
aplecs de Penyafel i Montanyans. f
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El Consell de 
Comunicació va 
reunir el passat 28 de febrer 
les entitats del municipi per 
tal de recollir propostes de 
temes pels reportatges de 
Penedès TV durant aquest 
2018, fruit del conveni 
signat per l’Ajuntament. 
Les entitats que vulguin fer 
propostes poden enviar-les 
al servei de comunicació 
de l’Ajuntament.

Biblio(r)evolució al 
Dr. Samaranch 
L’escola Dr. Samaranch ha estat selecci-
onada per la Fundació Jaume Bofill per 
formar part del projecte Biblio(r)evolu-
ció: repensem els usos de la biblioteca 
escolar. 
Els 30 centres educatius escollits tindran 
fins al 15 de maig per repensar la seva bi-
blioteca i trobar noves maneres de facili-
tar els aprenentatges, amb la implicació 
de l'alumnat, famílies, serveis municipals, 
professorat i serveis educatius.
Per encarar tot aquest procés l’escola 
ha format un grup impulsor format per 
mestres, famílies, biblioteca municipal i 
l’assessora LIC, que, amb el lema ‘La lec-
tura truca a la porta’,  idearan activitats 
engrescadores per tal de fer que la lectu-
ra formi part de la rutina diària i connecti 
amb el nostre entorn.

Defensa personal 
per a famílies

El Club Judo Els Monjos, amb la col·la-
boració de l’AMPA Escola Arrels, va or-
ganitzar el passat 17 de març un taller 
on grans i petits van posar en pràctica 
algunes de les tècniques de defensa del 
judo.

L’activitat es va desenvolupar en un 
clima familiar i lúdic i va deixar els assis-
tents amb desig de tornar a seguir prac-
ticant noves tècniques. 

El judo va ser declarat per la UNESCO 
com a millor esport inicial formatiu per a 
infants a partir dels 4 anys. Amb la pràc-
tica constant d'aquest esport, els nens 
i nenes desenvolupen, entre d’altres, la 
seva força, velocitat, equilibri, resistèn-
cia i confiança, així com el coneixement 
del seu propi cos.

Un logotip creat 
per l’alumne Ivan Guijo, 
de sisè de primària, 
identificarà a partir d’ara 
el projecte Erasmus 
K219 que l’escola Sant 
Domènec de la Ràpita 
està duent a terme amb 
4 escoles més d’arreu 
d’Europa. L’alumnat 
de les cinc escoles van 
votar majoritàriament 
pel disseny de l’alumne 
de l’escola rapitenca.
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Portes obertes a les 
instal·lacions de l’ADF 

L’ADF del Puig de l’Àliga va realitzar el 
passat 24 de març una jornada de por-
tes obertes a les seves instal·lacions si-
tuades al carrer de les Flors.

En el decurs de la trobada, els membre 
de l’ADF van agrair la tasca dels volun-
taris, el cos d’agents rurals i les entitats, 
empreses o institucions que els ajuden a 
dur a terme la seva tasca. 

L’ADF del Puig de l’Àliga compta actu-
alment amb una seixantena de perso-
nes voluntàries i presta els seus serveis 
als termes municipals de Santa Marga-
rida i els Monjos i Castellet i la Gornal, 
tot i que sovint actuen en altres indrets, 
sempre que els ho demana el cos de 
bombers. 

A l’acte de reconeixement de l’agrupa-
ció hi van assistir l’alcaldessa Imma Fer-
ret, acompanyada de diversos regidors 
del govern municipal, així com també 
la presidenta de la Mancomunitat Pe-
nedès Garraf, i alcaldessa de Canyelles, 
Rosa Huguet, i el tinent d’alcalde i regi-
dor de l’Ajuntament de Castellet i la Gor-
nal, Xavier Revuelta.

La jornada va finalitzar amb una visita 
a les instal·lacions en la que es van po-
der comprovar els treballs de prepara-

ció que s’han estat fent durant l’hivern 
i a l’espera de l’arribada de la propera 
temporada estiuenca, en la que els ope-
ratius que treballen al bosc estan en mà-
xima alerta. f

Activitats de 
temporada a la 
Margaridoia

Les activitats de la societat La Mar-
garidoia s’han centrat aquest any 
en el carnaval i la calçotada, al fe-
brer, i el sopar-ball de benvinguda a 
la primavera i l’assemblea de socis, 
al març, en la que es va fer la reno-
vació parcial de la junta directiva i 
es va donar compte d’un augment 
d’associats/des. 

Aquest mes d’abril es fa la Festa 
del Soci, del 13 al 15, amb el recupe-
rat torneig de petanca, ball de saló 
i la tradicional paella social i ball de 
tarda. 

Al maig també hi ha un sopar-ball 
el dia 26 amb el duet Ruben’s i el 
primer cap de setmana de juny es 
celebraran de nou les Jornades de 
portes obertes, amb visites al refugi 
de La Margaridoia i l’estrena de la 
nova comèdia del grup La Sala, per 
acabar amb la revetlla de sant Joan, 
amenitzada per Moon Star, el ma-
teix grup de cap d’any.

Fins al mes de juny continuen tam-
bé els balls dels dissabtes a la nit i 
les classes de balls en línia, de saló 
i de zumba, a més de les recent-
ment iniciades classes de sardanes 
i sevillanes. 
En l’apartat 
d ’ e s b a r j o , 
continuen les 
seccions de 
RUMMI (joc 
de taula) i 
petanca, que 
tenen oberta 
la inscripció 
de nous juga-
dors/es.

Totes les 
activitats es-
tan obertes a 
tothom i la inscripció es pot fer a la 
secretaria de la societat, els dimarts 
de 6 a 8 de la tarda, al mail: s.c.e.la-
margaridoia@gmail.com i a les ho-
res de la classe o activitat.

Local de l’ADF Puig de l’Àliga

Primer Märzfest 
al CCRR
El CCRR de la Ràpita va organitzar el 
passat 17 de març la primera edició del 
Märzfest, una exitosa festa de la cer-
vesa que va superar les expectatives 
que l’organització s’havia marcat per 
aquest any i va comptar amb una molt 
bona acollida, tant per part del públic 
com de les tres cerveseres participants. 
Tant és això que es van exhaurir les 300 
copes que es van editar per a l’ocasió.
La festa va comptar amb l’actuació del 
grup de versions Trio Mediterrani, Dj’s i 
karaoke. 
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Les famílies a 
l’escola Arrels

L’escola Arrels dels Monjos va realitzar 
el passat 3 de març la tercera Jornada 
de la comunitat escolar, una trobada 
que serveix per unir els esforços de la 
comunitat educativa per dur a terme 
projectes pel centre i passar una diada 
de lleure compartint experiències.

La jornada de treball i lúdica va permetre 
la realització de moltes tasques com 
ara pintar els bancs, construir bancs de 
lectura, instal·lar jocs al pati o realitzar 
tasques a la biblioteca, entre altres.

Des del centre l'han definit com una 
jornada de comunitat escolar molt 
exitosa en la que hi van participar moltes 
famílies, mestres i infants i que va 
finalitzar amb un refrigeri per a totes les 
persones participants.

Berenar solidari
L’escola Sant Domènec, aprofitant la 

sortida del centre a la tarda, va dur a 
terme el passat 9 de març un berenar 
solidari amb la participació de les famí-
lies, que van elaborar coques i una gran 
diversitat de postres casolanes.  

Els diners que es van recollir s’han des-
tinat a l’ONG Iniciativa Pro Infància -IPI 
COOP, que treballa en diferents països: 
Etiòpia, Senegal, Vietnam i Mali, amb la 
realització de projectes educatius, ma-
terno infantils i sanitaris. 

La iniciativa va recaptar 153 euros i 

s’inclou dins el projecte KA219 en el que 
l’escola treballa aquest any el tema de 
les persones refugiades.

L’alumnat de 4t 
d’ESO de l'Institut 
El Foix va assistir el 
passat 20 de febrer a una 
xerrada que l’Institut 
Gutgmann va dur a 
terme a la sala Alguer. 
La trobada va servir per 
conscienciar el jovent 
del perill dels accidents 
de trànsit i les seves 
greus conseqüències, 
especialment pel que fa 
a lesions medul.lars.

L’escola Sant 
Domènec de la 
Ràpita compta amb 
nous jocs al pati.
L’Ajuntament, a petició del 
centre, ha instal·lat diversos 
elements com ara jocs per 
fomentar l’equilibri, un 
balancí i una rampa de fusta.
El nou mobiliari s’ha 
col·locat al pati d’Educació 
Infantil de l'escola. 
Properament s'instal·laran 
jocs a les altres dues escoles.
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Festa Major dels Monjos per 
a tots els públics

A menys de quatre mesos perquè co-
menci la Festa Major dels Monjos, la 
comissió de festes ja té enllestides les 
línies fonamentals del que serà la festa 
d’enguany, que des de l’entitat han de-
finit com una festa “low cost” i molt de 
poble. La comissió vol que totes les acti-
vitats siguin gratuïtes i que es reforci el 
caire de poble a les activitats de la festa. 
També s’està acabant de treballar en la 
imatge gràfica, que enguany ha realit-
zat Laura Carro.

Enguany, els membres de la Comissió 
de Festes dels Monjos que repeteixen 
són Noelia Díaz, Emma Mata, Jessica 
Miravalles, Manuel Del Pozo, Enric Pas-
trana i Josep Anton Llenas, als que se 
sumen les noves incorporacions de Ju-
dith Mas, José Antonio Sánchez, Elena 
Ràfols i Aitor Trujillo. Tots ells es definei-
xen com a una entitat que escolta, re-
cull tots suggeriments rebuts i treballa 
des del passat mes d’octubre per fer 
una Festa Major dirigida a tots els pú-
blics i amb un caire familiar. 

La Comissió de Festes, encara els úl-
tims mesos abans del juliol fent una 
crida col·laborar a la festa i amb l’agra-
ïment especial a les persones voluntàri-
es, que any rere any, fan possible que la 

Festa Major dels Monjos sigui un refe-
rent a la comarca. 

A finals d’abril la comissió començarà 
a anunciar a través de les xarxes socials 
les novetats que tenen previstes de la 
festa d’enguany. f

Festa Major dels Monjos

Nou Drac petit 
als Monjos
L’associació Drac dels Monjos, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, ha encar-
regat a l’artista Dolors Sans la creació 
del Drac infantil que sortirà per primera 
vegada la propera Festa Major.
La presentació de la nova peça es farà 
el 30 de juny i l’entitat fa una crida en-
tre els joves d’11 a 14 anys que vulguin 
portar-lo. Les inscripcions es faran el 
22 d’abril, a la parada informativa que 
s’instal·larà a la plaça de Pau Casals per 
sant Jordi. 

Xerrada sobre 
protecció de dades 
per a les entitats
Davant l’entrada en vigor de la nova 
legislació sobre protecció de dades 
l’Ajuntament ha programat una xer-
rada adreçada a les entitats i col-
lectius del municipi per explicar els 
canvis que comportarà la nova llei. 
La sessió anirà a càrrec de l’advoca-
da Patrícia Julià i permetrà conèixer 
els nous canvis i com això afectarà a 
l’ús de plataformes o xarxes socials 
com Google, Dropbox, o altres, que 
són àmpliament utilitzades per les 
entitats. La xerrada es farà el proper 
dia 25 d’abril a dos quarts de vuit del 
vespre a la masia Mas Catarro.

Mercat d’artesania 
especial
El mercat d’artesania, que impulsa 
l’Associació d’Artesans i Brocanters 
del Penedès i el Garraf, es durà a 
terme de forma especial el proper 
diumenge 22 d’abril i coincidirà amb 
les parades de sant Jordi. El mercat 
s’instal·la a la plaça de Pau Casals el 
primer diumenge de mes, excepte 
els mesos que tenen 5 diumenges, 
en els que també ho fa el quart. En-
guany això s’escau a l’abril, al juliol, 
al setembre i al desembre. 

Aniversari dels 
Amics de Penyafel
La coral Amics de Penyafel celebra-
rà el proper 28 d’abril el setè aniver-
sari de l’entitat amb un concert, que 
es farà a les 12 del migdia, com és 
tradicional, a l’ermita de Penyafel. 
L’acte comptarà amb la participació 
de la coral Sant Pau del Camp, del 
Raval de Barcelona i està dirigit per 
Josep Sendra i Khristin Koch. La in-
terpretació al piano anirà a càrrec 
de Mireia López.
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Els germans Josep 
i Òscar Inglada, dels 
Monjos, van protagonitzar 
el passat 4 d’abril la secció 
‘Els catalans fan coses’ del 
programa de TV3 APM. 
Els dos participants van 
mostrar les seves habilitats 
amb un idioma inventat 
per ells i van comptar com 
a jurat d’acompanyament 
d’en Peyu, amb la Teresa 
Agut i en Paco Martos. 

Campions del 
Joverd’18

Els Castellers de l’institut El Foix s’han 
proclamat aquest any campions del 
JOVErd, el concurs organitzat pels Cas-
tellers de Vilafranca entre centres d’en-
senyament de secundària de l’Alt Pene-
dès. Uns 300 alumnes van participar a la 
novena edició del certamen celebrat el 
10 de març. 

A la primera ronda la colla local va 
aconseguir 52 pilars envoltats per da-
vant i per darrera, seguits d’un set de 
cinc net molt treballat i un pilar de cinc 
amb folre impecable. La quarta ronda 
va acabar amb 8 pilars de 3 i un de 4 que 
van donar la victòria a la colla del Foix.

Des de l’institut volen felicitar a totes 
les persones participants i acompa-
nyants i remarcar els valors pedagògics 
i educatius del treball en equip.

Xocolatada 
solidària
L’AMPA de l’escola Dr. Samaranch i Fira 
va preparar el passat dia 16 de març una 
gran xocolatada solidària que van ser-
vir als infants, famílies i a tothom que 
es va acostar a la sortida de l’escola. La 
iniciativa va comptar amb un gran èxit 
de participació i va recaptar 1.200 euros 
que es destinaran a la  investigació del 
càncer infantil que realitza l’hospital in-
fantil de Sant Joan de Déu. 
Des de l’AMPA han volgut mostrar 
l'agraïment a totes les persones que van 
fer possible la iniciativa i que van col·la-
borar amb els donatius pel projecte. 

La Casa 
d’Andalusia 
de l’Alt Penedès va 
celebrar un any més 
el Dia d’Andalusia 
el passat 4 de març 
a la sala Alguer 
amb la presència de 
l’alcaldessa Imma 
Ferret i la participació 
dels quadres de 
ball de l’associació i 
diverses actuacions 
folklòriques. 
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Torneigs d’estiu
El servei d’esports de l’Ajuntament 

està acabant d’ultimar les dates de ce-
lebració dels torneigs i competicions 
d’aquest proper estiu. Com cada any es 
duran a terme els clàssics campionats 
de futbol 7, futbol sala, volei sorra 4x4 
i  bàsquet 3x3 i 5x5. Enguany també tor-
naran les tradicionals dotze hores de 
bàsquet i les de volei indor sorra 4x4.

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

faran a partir de la segona setmana de 
juny i fins a tocar la festa 
major dels Monjos. També 
es disputaran diversos tor-
neigs multiesports.

Les inscripcions pels tor-
neigs es duran a terme a 
l’Ajuntament a partir de 
maig.  

A principis de juny es 
celebrarà també la festa 
de l’esport, que aplega el 
reconeixement als espor-
tistes locals i clubs d’aquesta darrera 
temporada.

Tota l’activitat esportiva es pot consul-
tar a l’agenda mensual del municipi.

La Rebentaesparedenyes 
incorpora la marxa nòrdica

El Ball de Diables de la Ràpita convoca 
una nova edició de la Rebentaesparde-
nyes, la 6a cursa i 8a caminada que es 
celebrarà el diumenge 29 d’abril. Com 
en els últims anys la cursa constarà de 
dos recorreguts, un de 22 Km i un desni-
vell de més de 630 m pels més atrevits i 
una altre de 10,5 km, de més fàcil abast, 
apte per a corredors que s’inicien. Tam-
bé organitzaran l'habitual caminada de 
muntanya que passarà per alguns ra-
cons emblemàtics del Parc del Foix amb 
dos circuits de 16 i 8 km, aproximada-
ment. 

Des de l’organització de l’esdeveni-
ment, es convida també a les persones 
participants a fer la caminada en la mo-
dalitat de marxa nòrdica no competiti-
va, de la que trobareu més informació al 
seu Facebook i al web. 

Les inscripcions finalitzaran el 22 
d’abril i es poden fer a través del web 
rebentaespardenyes.wordpress.com o 
bé directament a corremperlaterra.cat.

Els preus per participar-hi oscil·len en-
tre els 7 i els 12,80 euros i s’ha establert 
un màxim de 350 participats per a cada 
una de les dues modalitats (cursa i ca-
minada). 

L’organització de la Rebentaesparde-
nyes preveu també un servei de fisiote-
ràpia, de dutxes per a qui ho demani i 
sortejos per a tots els participants amb 
premis en material d’esport, sopars a 
restaurants, i altres sorpreses, a part de 
l’esmorzar i els recordatoris per a tots 
els participants, entre ells la samarreta 
commemorativa per a les persones que 
facin inscripció prèvia, un petit refrigeri 
i el vermut final. f

Concurs per fer 
samarretes

L’Ajuntament ha decidit organitzar el 
primer concurs de dibuix per estampar 
la samarreta dels participants del tor-
neig multi esportiu d’aquest proper es-
tiu. En el concurs podran participar tots 
els infants matriculats a qualsevol de les 
tres escoles del municipi i/o nascuts al 
municipi i se’ls demanarà que dibuixin 
un personatge que els agradaria que 
jugues les activitats esportives d’estiu 
amb els infants. 

El termini d’admissió de les obres fina-
litzarà el dia 22 de maig i el guanyador 
podrà veure el seu dibuix estampat a les 
samarretes dels participants del Torneig 
Multi esportiu Estiuenc, a més de rebre 
material divers esportiu.

Les bases completes del concurs es 
poden consultar al web santamargari-
daielsmonjos.cat
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ESPAI D'OPINIÓ CIUTADANA

El passat mes de novembre el ple municipal va aprovar unes 
bonificacions a les taxes de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
a aquells edificis que disposin d’alguna instal·lació d’energies 
renovables.
La decisió d’instal·lar un sistema eficient d’energia renovable 
a una llar, a un local o a un negoci suposa un esforç econòmic 
inicial i una adequació a una normativa, malauradament com-
plexa. 
Penso que és per això que les administracions públiques i en 

aquest cas l’administració local, han de fomentar i facilitar en 
la mesura del possible, aquest tipus d’instal·lacions. En aquest 
sentit, tot i que encara hi ha molta feina a fer, la mesura em 
sembla ben encaminada. 
En conseqüència, crec que és una bona iniciativa que, a llarg 
termini, ens beneficiarà a tots.

Francesc Sánchez i Hill,
veí de Santa Margarida i els Monjos

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.

Ajuts a instal·lacions d'energies renovables
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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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

Les polítiques del PP al Govern Espanyol estan posant en perill 
l’actual sistema públic de pensions. Les modificacions incorpo-
rades provoquen una pèrdua de poder adquisitiu dels i les pen-
sionistes. Des del PSC volem eliminar la incertesa a l’hora de cal-
cular les pensions i que aquestes s’actualitzin d’acord amb l’IPC. 
A la vegada, apostem perquè l’actual sistema sigui sostenible 
augmentant els ingressos amb nous impostos a la banca i a les 
transaccions financeres i intensificant la lluita contra l’ocupació 
irregular i el frau a la Seguretat Social. Els poders públics han 
d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients 

com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. 
L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, 
han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb 
els interlocutors socials, que permetin mantenir el pacte interge-
neracional que constitueix el nostre sistema de pensions actual 
i de futur. Així entenem els i les socialistes un estat del benestar 
just i solidari, amb un sistema públic de pensions model de co-
hesió i de protecció social.  
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

En defensa del sistema públic de pensions

ERC de SMiMonjos fent-se ressò dels problemes de circulació, 
del transport públic i del malestar veïnal, comença un estudi so-
bre la circulació i el transport. Carrers amb alguns trams de doble 
sentit i d’altres de sentit únic, amb prohibicions incomprensibles 
i dificultats per arribar-hi. Espais municipals d’aparcament sense 
asfaltar ni enllumenar, com el de Cal Barreres a l’estació. Escàs 
transport públic –tot de gestió privada- amb horaris que no cor-
responen a les necessitats reals dels veïns, ni arriben a l’estació, 
ni estan coordinats amb el ferrocarril. Entitats de població del 
municipi sense accés al transport públic,... Per ERC cal que el 

transport públic tingui prioritat sobre el privat, els vianants als 
vehicles, i és racionalitzi el transit.
Aquí “todo está atado y bien atado”. Per fer complir la legislació 
vigent ha calgut que organismes exteriors intervinguin. Per fer 
un estudi de les escombraries –contenidors, recollida, selecció, 
etc- han fet falta més de dos anys, l’entossudiment d’ERC i que 
molts veïns es queixessin. A ERC volem que això canviï. Entre 
tots i totes farem un ajuntament gran i millor al servei de tothom.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

ERC comença un estudi sobre el trànsit 



Kiko López
factivació
Com a professional del 
sector d’infermeria 
que sóc, valoro de 
forma molt positiva 
l’acompanyament 
que es fa en aquestes 
sessions per a 
gent gran. És molt 
important per a 
ells perquè els manté entretinguts, els 
obliga a bellugar-se i els ajuda a mantenir 
desperts el cos i la ment. Jo hi porto la 
meva mare des de fa alguns anys i tot i 
que ella està força bé, això l’ajuda molt i el 
dia que no pot venir ho troba molt a faltar. 

Juana Velázquez
fvoluntariat
M’encanta participar com a voluntària 
als tallers de la memòria. De fet jo vaig 
començar com a usuària del servei i he 
acabat ajudant en el 
que puc, sempre sota 
les ordres de l’Àngels 
Pena. A més venir 
aquí als cursos em 
va molt bé perquè 
és una activitat que 
em permet sortir 
de casa i estar en 
contacte amb altra gent. La veritat 
és que recomanaria a altres persones 
a que s’animessin a provar-ho.

Àngels Pena
fsuperació
Les persones que tenim als tallers de 
memòria són gent molt activa. Tant les 
usuàries com les voluntàries. A aquestes 
darreres les formem nosaltres mateixes 
i generalment han 
estat primer usuàries 
d’algun taller i s’ha 
quedat ajudant en 
aquelles sessions on 
tenim persones que 
necessiten de suport 
especial. La seva tasca 
és importantíssima 
per a tots els usuaris dels tallers perquè 
permet a la gent sortir de casa i sobretot 
relacionar-se amb altres persones. 

Jocs i tallers per despertar 
el cos i la ment

Els tallers per a persones grans permeten l’estimulació de cos i ment

Divendres. 10 del matí. L’entrada del Ca-
sal de la Gent Gran dels Monjos és plena 
de persones que fan xerinola i es salu-
den de forma animada. Tots es dirigei-
xen cap a una de les sales de la primera 
planta de l’edifici on els esperen dues 
hores d’activitats. Cada dia comencen 
jugant amb pilotes, bitlles o pals, i des-
prés fan manualitats, pinten, canten, 
riuen, juguen al dominó o al bingo, fan 
matemàtiques o lectures, amb uns dos-
siers adaptats, o treballen en mil i una 
propostes adaptades a les necessitats 
o capacitats de cada grup de persones.

Tot això a la programació dels tallers de 
la memòria que tenen lloc els dilluns al 
matí a la Ràpita i de dimarts a divendres 
als Monjos. Els tallers estan impulsats 
des de l’Ajuntament i coordinats per la 
tècnica en animació sociocultural de ser-
veis socials, l’Àngels Pena, que forma un 

excel·lent grup de persones voluntàries 
que ajuden a tirar endavant les sessions.

Aquest és un treball que fa molts anys 
que es fa i que ha permès fer sortir de 
casa i estimular cognitivament parlant a 
moltes persones necessitades d’un cop 
de mà o que pateixen algun tipus de dis-
capacitat física.

Es tracta de tallers que pretenen fer 
aflorar el millor de cadascú i passar una 
estona en companyia d’altres, alhora 
que es s’allibera durant una estona els 
cuidadors i cuidadores d’aquestes per-
sones. 

Per a elles, un cop al mes també es fa 
una sessió d’ajuda amb la visita d’un psi-
còleg especialitzat.

Els tallers de memòria són gratuïts i per 
apuntar-se cal adreçar-se als serveis so-
cials municipals, situats al carrer de sant 
Josep, 1, dels Monjos.

Ens en sortim  ;-)


