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Març de celebracions de 
carnaval al municipi
Divuit carrosses i nou comparses participen a la rua de carnaval dels Monjos. Els participants es 
van concentrar al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al costat de l’institut el Foix, d’on sortiren 
a les 12 del migdia en direcció a l’avinguda de Cal Rubió. Des d’allà, la rua girà pel carrer 
d'Eugeni d'Ors, carrer de Núria i avinguda de Catalunya fins a arribar al punt d'informació 
del mercat. 
Enguany des del Servei d’Igualtat i Cultura s’apostà per un carnaval lliure de sexismes. Per 
això, durant la rua es va demanar que la música difosa no contingués estereotips masclistes 
i fomentés el respecte per la dona. Paral·lelament, es dugué a terme una confetinada lila 
teatralitzada davant l’Ajuntament com a acte de la campanya del 8 de març.
Els actes carnavalescs al municipi van incloure diverses propostes per a infants, joves i adults 
organitzades per les entitats al llarg de la setmana de carnaval. A l’agenda festiva destaquen 
tallers i activitats per a joves i infants al Tangram i a l’espai Antistiana, balls de disfresses 
i carnaval infantil a la Margaridoia i al CCRR o al Casal de la Gent Gran, entre d’altres. Les 
propostes acaben el dissabte 9 de març a la Ràpita, amb el ball de Carnaval i el concurs de 
disfresses al CCRR.
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35a edició de la Mostra Artística 
Sant Raimon de Penyafort

Enguany s’ha celebrat la 35a edició de la Mostra Artística Sant 
Raimon de Penyafort. Els actes s’iniciaven el 10 de gener amb la 
inauguració de l’exposició i l’espectacle de dansa de l’escola CAS. 
També es va programar una sessió de cromatismes, l’Art Jove 
amb tallers d’experimentació artística, el tastet artístic infantil 
amb tallers de ceràmica, pintura amb vi i manualitats, i l’Expres-
sa’t Artísticament per a infants, famílies i joves. 

La Mostra, organitzada per l’Ajuntament, aplegà obres de pintu-
ra, ceràmica, escultura i fotografia. En la categoria d’adults i joves, 
enguany han participat 128 artistes amb 226 obres presentades, 
i en la categoria infantil s’han exposat 287 dibuixos i 21 peces de 
ceràmica. El lliurament de premis va ser el 24 de gener a la Casa de 
Cultura Mas Catarro amb l’actuació musical d’Aisha Fai. La Mostra 
finalitzà el 31 de gener i les obres encara es van poder veure de l’11 
al 28 de febrer a l’espai Antistiana de la Ràpita.  f
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Acomiadem un Nadal
molt especial 

L’encesa de les llums de Nadal i la ben-
vinguda al Tió, van donar el tret de sorti-
da el passat 29 de novembre a les festes 
de Nadal al municipi. Després arribava la 
Fira de Nadal del dia 9 de desembre al 
matí, a la plaça de Pau Casals amb pa-
rades d’artesania, activitats infantils i 
familiars. En la qual, aquest any també 
s’hi sumà la celebració del mercat d’in-
tercanvi de roba i la novetat d’un nou 
mercat d’intercanvi i productes de se-
gona mà, obert a tot el veïnat. 

50 anys celebrant cavalcades
al municipi
Una de les novetats d’aquest Nadal va 

ser la presentació del conte ‘Les 50 Nits 
Màgiques’. És el tercer conte de Nadal 
editat per l’Ajuntament i enguany està 
dedicat al 50è aniversari de les cavalca-
des de Reis al municipi. El llibre, escrit 
per Emma Muriel, sobre una idea origi-
nal dels serveis de joventut i infància de 
l’Ajuntament, i que compta amb il·lus-
tracions de Narcís Cabré, es va presen-
tar el dia 11 de desembre a la Casa de 

Cultura Mas Catarro. Al dia següent, el 
llibre es va presentar a l’espai Antistia-
na, a càrrec d’Umpalumpa. f

La cavalcada 2019
Enguany, la cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient, ha estat una cavalcada 
d’or. Els veïns i veïnes  de Santa Margari-
da i els Monjos hem celebrat aquest 50è 
aniversari tan especial gaudint d’una nit 
plena de màgia.
Guiats per l’estrella més brillant del fir-
mament, vàrem veure aparèixer a Ses 
Majestats els Reis d’Orient amb les se-
ves magnífiques carrosses. Els carrers 
s’ompliren d’infants plens de joia i ale-
gria. 
Després d’un llarg viatge, només els 
hi podíem oferir una càlida i especial 
benvinguda, però primer vam parar 
molt bé l’orella per sentir les seves sà-
vies paraules. Feliços de poder celebrar 
plegats aquests 50 anys de cavalcades 
màgiques, el nostre sorprenent patge 

Activitats infantils i 
esportives
L’agenda de propostes va incloure 
un any més, el Parc Nadalenc Espor-
tiu, organitzat pel servei d’esports 
de l’Ajuntament. Un clàssic que en-
guany va tornar al seu emplaçament 
habitual, la pista poliesportiva. Una 
altra de les propostes lúdiques és la 
del parc d’inflables Boti-Boti, que es 
va realitzar del 2 al 4 de gener, i les 
activitats del Tangram i del servei 
d’Infància, que oferiren una progra-
mació especial d’activitats per a pe-
tits i joves.

Concurs de 
pessebres
Ens agrada seguir les tradicions cul-
turals, i el concurs de pessebres és 
una tradició nadalenca més de les 
moltes que es duen a terme a Santa 
Margarida i els Monjos. 
Cada any, a finals de desembre, els
veïns i veïnes del municipi presen-
ten el seu particular pessebre per
sotmetre's a votació popular.
Es donen 3 premis per les diferents 
categories, i hi ha un petit obsequi 
per tots els participants. Es tracta 
d’un caganer fet a mà que formarà 
part de la col·lecció de caganers que  
des de fa més de deu anys tenen ja 
molts veterans en el concurs. 
En aquesta edició s'han presentat 
19 creacions: 5 pessebres infantils, 
7 pessebres originals i 7 pessebres 
tradicionals, i les guanyadores han 
estat: la Lluna Moral pel pessebre 
infantil, la Sira Palau pel pessebre 
original i la Neus Dols pel pessebre 
tradicional.

volador ens va fer  enlairar la mirada, 
tot descobrint que el millor regal que 
podíem oferir-los era la clau màgica que 
obre les llars i els cors de totes les per-
sones que vivim la nit de reis amb una 
il·lusió infinita. Moltes gràcies Majestats 
i fins l’any vinent.
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El servei de Medi Ambient i la Policia 
Local continuen treballant pel control 
i la senyalització de pous al municipi. 
Les darreres setmanes s’han controlat 
i senyalitzat pous a la zona de la Riba, i 
precintat d’acord amb el propietari, el 
pou proper a la zona de la Torreta i un 
altre proper a la zona de Penyafel. Així 
mateix, s’està duent a terme un treball 
coordinat amb protecció civil i l’associació 
de caçadors per localitzar pous pels 
indrets del municipi. El procediment 
habitual en la troballa de pous a la via 
pública, propers a camins o zones de 

Inscripcions
pel sopar de
les Dones

L’Ajuntament organitza una nova edi-
ció del sopar de les Dones amb col·la-
boració dels Diables Spantus, que cada 
any aplega més de 300 dones en un acte 
lúdic emmarcat en les celebracions dels 
actes del 8 de març.

Aquest any, el sopar se celebrarà a la 
Pista Poliesportiva de l’avinguda de Ca-
talunya, el divendres 15 de març. Les 
inscripcions que aniran a càrrec dels Di-

ables Spantus, es poden fer del 4 al 7 de 
març, o fins a exhaurir places, a l’espai 
de Dona al Dia (c/ Sant Josep 1) i del 5 al 
7 de març a la parafarmàcia Ràfols. Per 
fer-les cal tenir en compte que s’han de 
fer per grups i que l’acte està adreçat a 
dones majors de 12 anys. El sopar té un 
preu de 7 euros. 

Presentació de 
La Quadra 
El proper divendres 29 
de març es durà a terme 
l’acte de presentació de 
La Quadra, a les 19.30 h, 
a la Casa de Cultura Mas 
Catarro. La Quadra serà 
l’espai municipal dedicat als 
balls populars i les festes 
majors del municipi, amb una 
museïtzació i explicació dels 
elements folklòrics de Santa 
Margarida i els Monjos.

Confirmada ja 
la presència 
de la vespa asiàtica 
al municipi. Es tracta 
d’una plaga impossible 
d’eradicar i, per tant, 
cal evitar l’alarmisme i 
aprendre a conviure-hi. 
Com la resta de vespes, 
pica per defensar-se, 
però la seva picada no 
és més perillosa que la 
de qualsevol altra vespa 
o abella autòctona.

L’Ajuntament treballa per la seguretat 
ciutadana en el control i senyalització 
de pous al municipi

pas, és senyalitzar-los immediatament i 
tancar-los si cal. En el cas de propietats 

privades, s’insta als propietaris a prendre 
les mesures pertinents.
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25è aniversari de la Festa 
de la Gent Gran

El 2019 es celebren els 25 anys de la pri-
mera festa de la Gent Gran a Santa Mar-
garida i els Monjos. En un inici, es feia un 
berenar i un ball dins dels actes de Festa 
Major, i amb els anys, s’han anat ampli-
ant les activitats creant tot un programa 
d’actes durant diversos dies. Aquesta 
no és només una festa consistent en un 
àpat i un ball, sinó que és molt més,  és 
un reconeixement  a les  persones grans 
pel seu esforç i treball dedicat a les se-
ves famílies i a la comunitat.  El dinar 
és un espai de retrobament de moltes 
persones que han deixat de sortir diàri-
ament i no veuen als veïns i veïnes que 
viuen en un altre nucli del municipi. És 
un programa d’activitats  dedicat al col-
lectiu de gent gran, que promou un en-
velliment actiu, amb xerrades, exposici-
ons, caminades, tallers etc.. I tot, sumat 
a les activitats que des dels casals de la 
gent gran i l’Ajuntament organitzen du-
rant tot l’any, per potenciar un estil de 
vida saludable. 

Com cada any, als majors de 65 anys us 
arribarà el programa d’actes. Entre ells, 
tindrem enguany la caminada de A Cent 
cap als Cent, una sortida intergeneraci-
onal a Argelers, l’exposició, l’actuació 

del grup de Play-Back de Terrassa i com 
a cloenda el dinar, que serà com sempre 
el primer diumenge de maig. f

Festa de la Gent Gran 2017 

Preinscripcions als 
centres educatius
S’acosta el període de preinscripció per 
al curs 2019-2020 i el Departament d’En-
senyament ja ha fet públiques les dates, 
serà del 29 de març al 9 d’abril de 2019.
Per aquest motiu, les escoles ja han co-
mençat a planificar les jornades de por-
tes obertes i sessions informatives. La 
Dr. Samaranch la durà a terme durant la 
primera quinzena de març, mentre que 
les escoles Arrels i Sant Domènec les re-
alitzaran la segona quinzena de març i 
l’institut la primera setmana de març.

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 en diferents municipis de la 
província de Barcelona, amb el su-
port de la Diputació. Les sortides es 
faran els propers 6  i 20 de març a 
Hostalets de Pierola la primera, i a 
Esparraguera la segona.

Convocatòries 
d’eleccions 
Es previst que el proper 28 d’abril hi 
hagi convocatòria d’eleccions gene-
rals.
Les eleccions municipals se celebra-
ran el diumenge 26 de maig i coinci-
diran amb les eleccions al Parlament 
Europeu del 2019.  

Conferència “màgia 
i matemàtiques”
El passat 20 de febrer es va dur a 
terme un taller-conferència de mà-
gia-matemàtica a l’escola d’adults 
Fina Garcia Mateu de Santa Mar-
garida i els Monjos. A l’acte van as-
sistir-hi els alumnes de l’escola mu-
nicipal (PFI, preparació de la prova 
d’accés a CFGM i preparació de la 
prova d’accés a CFGS) i un grup de 
mestres de les escoles del municipi.
L’activitat pretenia oferir propos-
tes didàctiques que permetessin 
apropar els conceptes matemàtics 
a elements que generen interès i cu-
riositat en les persones com a eina 
que facilita l’aprenentatge i la signi-
ficativitat d’allò que aprenem.
El taller el realitzà en Sergio Bel-
monte professor de l'Institut Alt 
Penedès i membre col·laborador 
del Museu de les Matemàtiques de 
Catalunya.
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L’Ajuntament aprova el reglament 
regulador del procés de pressupostos 
participatius per al 2019

L’Ajuntament ha aprovat el reglament 
regulador del procés de pressupostos 
participatius de l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos. L’acord es va 
aprovar al primer ple municipal ordinari 
d’aquest 2019 celebrat el dilluns dia 28 
de gener amb els vots a favor de tots els 
grups. Aquesta, és una fórmula que uti-
litzen diversos municipis i que permet a 
la ciutadania poder escollir a quins pro-
jectes es destinen els diners inclosos en 
el capítol d’inversions, mitjançant un 
sistema d’elecció pública dels projectes. 
Aquest procés serà la segona vegada 
que es porta a terme a Santa Margarida 
i els Monjos tenint en compte l’èxit de 
participació en el procés del 2018.

En el mateix plenari es va aprovar la 
cessió del terreny per a la construcció 
del nou Centre d’Atenció Primària al 

nucli dels Monjos, que va ser aprovada 
amb els vots a favor del PSC i CIU i l’abs-
tenció d’ERC i PA-CUP.

Així mateix, es van aprovar les bases 
reguladores per a la concessió de sub-
vencions a empreses de Santa Margari-
da i els Monjos per al foment de l’ocupa-
ció local, per unanimitat. També podran 
optar a aquesta subvenció els nous em-
prenedors i emprenedores que es cons-
titueixin d'alta com autònoms o en coo-
peratives. Les bases de la concessió de 
les subvencions, un cop aprovades defi-
nitivament, es podran consultar al web 
municipal o al Servei Local d’Ocupació.

A la sessió es van aprovar, per unanimi-
tat, les bases per a la concessió d’ajuts 
municipals de llibres escolars, ordina-
dors per a ús escolar, colònies, llar d’in-
fants, menjador de la llar d’infants i ac-

tivitats extraescolars per al proper curs 
escolar 2019 - 2020. En matèria d’ense-
nyament també s’aprovà per unanimi-
tat la proposta de resolució presentada 
pel grup del PSC per instar a la revisió 
del decret de transport escolar amb cri-
teris d’igualtat d’oportunitats.

El plenari es va aprovar també, per 
unanimitat, la compatibilitat d’una tre-
balladora municipal i un expedient de 
modificació de l’ordenança reguladora 
del mercat de venda no sedentària, amb 
els vots a favor de tots els grups.

Finalment, en l’apartat de mocions es 
va debatre una proposta presentava 
pel grup del PSC de suport a les mesu-
res del pacte d’Estat contra la violència 
de gènere. La moció es va aprovar amb 
els vots a favor de tots els grups muni-
cipals. f
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Servei gratuït 
de recollida de 
poda
El proper mes de març finalitzarà el 
servei gratuït de recollida de restes de 
poda, casa per casa, que l’Ajuntament 
va posar en marxa la passada tardor. 
En aquest temps, nombroses persones 
han utilitzat aquest servei, pensat per 
oferir una solució a la gran quantitat de 
restes de poda i jardineria que es gene-
ren a les llars del municipi durant la tar-
dor i l’hivern.
La recollida es realitza tots els dilluns al 
matí i caldrà guardar el material petit 
com ara fulles o gespa, en bosses d’es-
combraries sense cap altre residu.
Les branques s’han de lligar en feixos de 
2 metres de llargs com a màxim.
Per fer la recollida cal trucar a l’Ajunta-
ment en dies laborables o a la Policia 
Local els festius i caps de setmana com 
a molt tard el divendres anterior a la 
poda. 

Èxit de participació en
les campanyes de donació
de Sang 

A Santa Margarida i els Monjos som 
gent solidària. Durant el 2018 han sigut 
254 donacions recollides al municipi en 
les diferents campanyes que s’han fet,  
un 10% més que l’any anterior, segons 
dades del banc de sang i teixits. S’han 
fet  6 campanyes, 3 en diumenges amb 
la unitat mòbil situada prop del mer-
cat, 2 al consultori i des de fa un parell 

d’anys es fa una mitja marató al juliol, 
coincidint amb l’assaig general dels 
balls folklòrics. A aquestes campanyes 
hem de sumar les que han fet a les esco-
les Dr. Samaranch i Sant Domènec,  un 
projecte transversal on l’alumnat  aprèn 
sobre la donació de sang i també treba-
llen aspectes de comunicació, potenci-
ant la generositat i la solidaritat.  f

Certificat
Biosphere per
al Ciarga
Després d’un procés d’avaluació de tots 
els seus serveis, el Ciarga ha aconseguit 
aquest mes de gener la certificació Bi-
osphere Responsible Tourism 
de l’Institut de Turisme Res-
ponsable. Es tracta d’un segell 
de qualitat de l'Organització 
Mundial del Turisme que no 
només estableix criteris de 
qualitat o sobre medi ambient, 
sinó que inclou requeriments 
de sostenibilitat, com són la 
responsabilitat social, la con-
servació dels béns culturals, la 
satisfacció de les expectatives 
dels turistes sobre la destina-
ció o la millora de la qualitat 
de vida de la població acollidora. 
Biosphere Responsible Tourism és la 
marca que reconeix les certificacions 
que donen resposta a establir els crite-
ris per obtenir un comportament soste-
nible en el negoci turístic internacional.

Espais de Debat Educatiu
L'Ajuntament de Santa Margarida i 

els Monjos en col·laboració amb l'àrea 
d'Educació de la Diputació de Barcelona 
ha iniciat un programa de reflexió i di-
àleg educatiu entorn a temes d'interès 
per a la ciutadania. És una iniciativa que 
s'ofereix a la comunitat educativa del 
municipi: educadors, mestres, mares i 
pares, entitats socioeducatives, pedia-
tria, treballadors socials i altres. Dóna 
la possibilitat de reflexionar i debatre 

aspectes importants de l'educació, per 
tal de consensuar criteris d'actuació i 
millorar la coherència educativa a la co-
munitat. L'objectiu d'aquests Espais de 
Debat Educatiu (EDE) és cohesionar el 
territori amb corresponsabilitat educa-
tiva, fent emergir un discurs educatiu en 
el municipi, a més d'implicar activament 
a escola-família-territori en la tasca edu-
cativa de forma continuada i afavorint 
el diàleg amb lideratge de l'Ajuntament.
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El Comerç del Foix lliura la 
Mega Panera de Nadal

El passat 18 de febrer es va fer el lliura-
ment del 2on premi de la Mega Panera 
del Comerç del Foix. Aquest es el desè 
any consecutiu que es fa aquesta cam-
panya de promoció del comerç local, ja 
arrelada tant per la seva difusió com per 
la bona acceptació que té entre els ve-
ïns i els visitants de la vila. Aquest any la 
xifra ha arribat a més de 4.700€ assolits 
entre totes les aportacions dels associ-
ats.

Les butlletes s’han anat repartint gra-
tuïtament entre tots els clients que fe-
ien les seves compres de Nadal als esta-
bliments de l’associació del Comerç del 
Foix. Un any més s’han repartit 100.000 
butlletes.

El sorteig va ser el dia 6 de gener coin-
cidint els premis, amb el Sorteig del Nen 
de la loteria nacional.

El segon premi ha estat per la Consue-
lo Ruiz, veïna dels Monjos i la donat l'es-
tabliment Casa Ametller del municipi. 
El premi està valorat en uns 1500€ i l’ha 

lliurat la mateixa associació Comerç del  
Foix en un acte a l’establiment de Casa 
Ametller, als Monjos.

Tant el primer com el tercer premi es 
posaran en properes edicions perquè 
no han sortit els premiats.

Nova edició 
del Remeiart 
Un any més el Remeiart arribarà a San-
ta Margarida i els Monjos del 31 de maig 
al 16 de juny amb una variada oferta de 
propostes lúdiques, formatives i gas-
tronòmiques relacionades amb les her-
bes remeieres, que amb el temps han 
esdevingut de les més importants de 
Catalunya. Les Cuines i Tapes comença-
ran el dia 31 de maig amb la participació, 
com cada any, d’una vintena de bars i 
restaurants del municipi que dissenya-
ran les propostes que es podran tastar 
en aquesta edició. El Remeiart inclourà 
com cada any propostes musicals al car-
rer, l’Herbes Campus, la fira, que es farà 
el 16 de juny al Castell de Penyafort, o 
la Nit dels Vermuts que se celebrarà el 
dissabte 8 de juny.

Nous cursos 
del Servei Local 
d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació ha pre-
parat nous cursos gratuïts sobre ca-
nals i apps de recerca de feina per 
saber com superar una entrevista 
de selecció per competències i as-
sesment center.
Les persones interessades cal que 
s’adrecin al Servei situat a l’Ajun-
tament, o al Club de la feina els 
dimarts i divendres al matí a la Bi-
blioteca, on aquests dies trobaran 
informació temàtica sobre les com-
petències que demana el mercat de 
treball i la industria de les tecnologi-
es mòbils.

Grups d’ajuda 
mútua per a 
cuidadors/es
L’Ajuntament posa a disposició dels 
cuidadors i cuidadores de persones 
amb dependència, sessions d’ajuda 
mútua conduïdes per un psicòleg, 
que es fan un divendres al mes al 
Casal de la Gent Gran dels Monjos. 
Les persones interessades, poden 
dirigir-se directament a la sessió o a 
serveis socials, al carrer de Sant Jo-
sep,1. La propera reunió es farà el 29 
de març.

Segona edició del 
Voluntariat per la 
llengua
El passat 14 de febrer va iniciar la 
segona edició del programa Volun-
tariat per la llengua. Un total de 6 
noves parelles iniciaran aquest pro-
grama per practicar català a través 
de la conversa. Es basa en la creació 
de parelles lingüístiques formades 
per un voluntari, que parla català 
fluidament, i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics i vol adquirir 
fluïdesa.
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El 17 de gener, Renfe va posar en mar-
xa els nous ascensors de l'estació dels 
Monjos, finalitzant les obres de remo-
delació de l'estació de trens de Santa 
Margarida i els Monjos per tal de solu-
cionar els problemes d'accessibilitat 
que presentava i millorar-ne la mobilitat 
interna dels viatgers i viatgeres a l'esta-
ció.

Les obres han contemplat la creació 
d'un pas sota les vies que permet la 
connexió entre les andanes, la remode-
lació integra de l'interior de l'edifici de 
viatgers, la millora dels espais interiors i 
el bar, la creació d'una zona de lavabos, 
així com la creació de nous tancaments 
per al perímetre del recinte de l'estació 
i l'ampliació de la llargada de les anda-
nes, que també s'ha pavimentat de nou 
amb sòl gravat per facilitar la indicació 
de persones amb visibilitat reduïda. A 
més, s'han construït unes noves mar-
quesines de 40 metres de llargada a ca-
dascuna de les andanes de l'estació.

En aquestes actuacions de millora s'in-
clouen també la instal·lació dels nous 
equipaments d'informació i atenció al 
client. D'una banda, s'han instal·lat te-
leindicadors automatitzats per anun-
ciar les properes circulacions de trens 
informant de les parades i del temps 
d'arribada, així com també de si es trac-
ta d'un tren llarg o curt, i si és un tren 
accessible.

D'altra banda, pel que fa a l'atenció 
al client, a la mateixa estació s'han ins-
tal·lat intèrfons que permeten, en cas 
que sigui necessari, contactar de ma-
nera directa i personalitzada amb el 
Centre Gestió de Rodalies, on disposarà 
d'atenció 24 hores 365 dies. Així mateix, 
l'estació disposa del servei d'auxiliars 
d'informació i atenció als usuaris que 
presencialment assessoraran als usuaris 
i usuàries cada dia de 6.00h a 22.00h.

fe demana disculpes per aquest endar-
reriment, tot i que en cap cas ha resul-
tat afectada la circulació de trens per 
aquest punt. f

L'adjudicació d'aquest projecte ha 
representat una inversió de 1.470.000 
euros i un termini d'execució finalment 
superior al previst, per la qual cosa Ren-

Finalitzen les obres de 
remodelació a l'estació
dels Monjos
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Està previst que 
a partir del mes 
d’abril  s’iniciïn 
les obres de l’eix cívic 
entre Els Monjos i Cal 
Rubió, en el tram entre 
el carrer Alguer i  el 
carrer Illes Balears.
Aquesta àrea cívica 
permetrà enllaçar 
el nucli dels Monjos 
amb Cal Rubió.

Millores 
d'accessibilitat 
als equipaments 
del municipi
Durant les darreres setmanes s’han re-
alitzat els treballs d’instal·lació de les 
portes automàtiques al consultori i la 
biblioteca, per tal de millorar-ne l’acces-
sibilitat en aquests equipaments.
També s'està instal·lant la porta auto-
màtica de l’entrada a l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos, que està 
a punt de finalitzar.
Aquesta darrera va ser, proposta gua-
nyadora als pressupostos participatius, 
com també el joc adaptat que propera-
ment s’instal·larà ben aviat a la Plaça la 
Pau. 

Nou mobiliari de 
joc a Cal Rubió
El diumenge 10 de febrer les famílies de 
Cal Rubió van escollir el nou mobiliari de 
joc que s’instal·larà al parc de la Pista de 
Cal Rubió durant el segon trimestre de 
l’any. En el procés participatiu es varen 
depositar 13 butlletes a la bústia Boo 
que es va instal·lar a la Societat de Cal 
Rubió. El resultat va determinar el mo-
biliari guanyador amb 9 vots per al joc 
de la tercera opció. Els dos primers jocs 
van quedar en un empat de 2 vots per a 
cadascun. 

La placeta de 
Cal Claramunt 
llueix de nou 
amb la finalització de les 
obres d’arranjament que 
n’han millorat l’espai. 
Així mateix, la reforma 
de la plataforma de la 
zona per a ubicar els 
contenidors al barri 
de la Mosquerola de 
Santa Margarida i 
els Monjos també es 
dona per acabada.  
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Les festes majors d’hivern 
donen caliu al mes de gener

Un pregó de Maria Teresa Baduell va 
donar el tret de sortida a la Festa Major 
d’Hivern dels Monjos que enguany es va 
dur a terme del 17 al 20 de gener.

El pregó va anar precedit pel tradicio-
nal sopar popular, i un ball amb el duet 
Melody.

Dissabte els actes van incloure un se-
lecte concert de Festa Major i un ball de 
gala, a càrrec del grup musical Loren.

Diumenge, darrer dia de festa, es va 
dur a terme l'ofici de Festa Major, amb 
la participació de la coral La Margarido-
ia i breu concert de les corals Amics de 
Penyafel i la Margaridoia.

Els actes de festa major van finalit-
zar el mateix diumenge a la tarda amb 
l’obra Les Gates, a càrrec del grup La 
Sala de La Margaridoia. Tots els actes 
van comptar amb una gran assistència 
de públic, en especial el sopar popular 
que va comptar amb gairebé 200 co-
mensals.

Festa Major a la Ràpita
El cap de setmana següent se celebra-

va la Festa Major d’Hivern de la Ràpita. 
Les activitats van començar dissabte 

amb una matinal infantil a càrrec del 
Grup Rovell d’Ou que enguany fa 40 
anys que fa riure a la mainada.

Al vespre, es va dur a terme el sopar 
solidari amb la Marató de TV3 per col·la-
borar en la investigació contra el càncer 
que va comptar amb més de 230 co-
mensals. 

L’endemà diumenge dia 28 els actes 
van continuar amb una missa a l’esglé-
sia de la Ràpita, amb la participació de 
la coral l’Amistat, el cant dels goigs a 
Sant Raimon de Penyafort i un concert 
vermut.

A la tarda, la festa va finalitzar amb la 
representació de l’obra La revolució de 
les Gallines, a càrrec del grup de teatre 
Criatures, inclosa dins la programació 
de la roda de Teatre de l’Alt Penedès.

Les festes majors d’hivern dels Mon-
jos i la Ràpita estan organitzades per 
les societats La Margaridoia i el CCRR i 

La Margaridoia i el CCRR s’encarreguen d’organitzar els actes festius

compten amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Mon-
jos. f
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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.
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Sant Jordi arriba carregat 
de llibres i roses

Parades de llibres a Santa Margarida i els Monjos

Parades de 
roses i llibres

Per la diada de Sant Jordi s’instal·laran 
parades de venda de llibres i roses a 
diferents espais del municipi, 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 entre els dies 5 i 7 d’abril. 
Durant el diumenge 7 d’abril al matí, 
en el marc de les Jornades Culturals i 
de Lleure Familiar es farà la Fireta a la 
Casa de Cultura Mas Catarro. Coincidint 
amb aquest primer diumenge de mes hi 
haurà mercat d'Artesans i Brocanters. 

A més a més, aquest cap de setmana, a 
la Casa de Cultura Mas Catarro hi tindrà 
lloc el final de la Roda de Teatre.

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 el di-
vendres 5 d’abril amb la tarda cultural 
de Sant Jordi que s’organitza a la Biblio-
teca, en la que cada any es duen a terme 
activitats relacionades amb la cultura i 
els llibres. 

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.
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L’escola Arrels 
amb La Marató 
de TV3
El passat 14 de desembre l’escola Arrels 
va realitzar un taller solidari, on alumnes 
i famílies van poder fer postals de nadal i 
piruletes de xocolata amb una aportació 
de 2 euros per unitat, contribuint a 
generar un estoc que es va vendre just 
abans de l’inici del Festival de Nadal el dia 
20 de desembre. Gràcies a la solidaritat 
de la comunitat educativa de l’escola 
Arrels es van recaptar un total de 380 
euros en benefici de La Marató de TV3. 
Així mateix, enguany, l’escola s’afegeix 
a la segona edició de la Xocolatada 
solidària per donar suport en la recollida 
de fons per a la investigació del càncer 
infantil.

Rebentaespar-
denyes 2019

Com cada any el Ball de Diables de la 
Ràpita organitza la Rebentaesparde-
nyes, i que enguany se celebrarà el dis-
sabte 14 d’abril. La cursa llarga de mun-
tanya serà de 22km i la cursa curta de 
10,5km.

Pel que fa a la caminada, n’hi haurà una 
de 16km i una de 8km i es passarà per 
alguns racons emblemàtics del Parc del 
Foix.

Aquest any, s’incorporen com a nove-
tat un seguit d’activitats paral·leles en 
la mateixa plaça d’inici i acabament per 
a infants. Una de les novetats és el ta-
ller infantil amb la col·laboració del Tan-
gram i uns espai de rocòdrom.

A més a més, hi haurà servei de dutxes 
per a qui ho demani i diversos sortejos 
per a tots els participants amb material 
d’esport, sopars en restaurants, i altres 
sorpreses, a part de l’esmorzar. I els re-
cordatoris per a tots els participants, 
entre ells la samarreta commemorativa 
de l’acte i un petit refrigeri i vermut fi-
nal.

Es poden fer les inscripcions fins al di-
jous 4 d’abril a: rebentaespardenyes.
wordpress.com

L’alumnat de 
cinquè de l’escola 
Sant Domènec 
ha iniciat un Projecte 
d’Emprenedoria. Els 
alumnes han creat una 
cooperativa i ben aviat 
vendran els productes 
treballats en una parada 
al mercat. El passat 
28 de gener van anar 
a l’Ajuntament per 
presentar el seu projecte 
de cultura emprenedora.

El Club de Bitlles 
Catalanes de La 
Ràpita guanya  en 
la 6ena tirada de Bitlles 
sobre neu, aconseguint 
un total de 384 punts, en 
la jornada celebrada a 
Guils Fontanera el 17 de 
febrer. L'equip fou convidat 
com a representant de la 
demarcació de Barcelona, 
també hi participaren les 
demarcacions de Girona, 
Lleida i Tarragona. 
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El 14 de febrer els alumnes  de cicle superior de l’escola Dr. Samaranch van
organitzar una campanya de donació de sang amb la col·laboració del Banc de Sang. Abans 
de la donació, van venir els responsables del Banc de Sang i van parlar sobre la importància i 
la necessitat de donar sang. Els alumnes van fer detalls per als donants i es van organitzar en 
grups per tal d’atendre i orientar a les persones que venien a donar sang a l’escola. En total es 
van fer 54 donacions. Des de l’escola i l’alumnat de sisè s’agraeix la col·laboració de totes les 
persones que d’alguna manera o altra hi van participar.

Quimslot amb la 
Marató de TV3

El diumenge 16 de desembre en mo-
tiu de la Marató, a les instal·lacions de 
Quimslot es va realitzar la cursa en be-
nefici de la Marató de TV3 amb la par-
ticipació de les escuderies Turboslot 
dels Monjos i Caos d'Olivella. Van parti-
cipar-hi nou pilots, i entre tots van acon-
seguir realitzar mes de 1830 voltes al 
circuït. I el més important,  van recaptar 
146 euros que van fer pujar al marcador 
de la Marató. L’acte va ser possible grà-
cies a les empreses de la comarca que 
varen ajudar en el desenvolupament de 
l'esdeveniment així com les persones 
que varen fer donacions desinteressa-
des per a la causa.

Científiques a 
l’escola Sant 
Domènec
El dia 11 de febrer, Dia Internacional de 
la Dona i la Nena científica, la científica 
Clara Alcó  va fer una xerrada a l’alum-
nat de 6è de l’escola Sant Domènec, per 
fer-los prendre consciència que la cièn-
cia és una part important del dia a dia 
de les persones. Va explicar el treball 
que es fa en un laboratori i en concret la 
seva feina, les investigacions que ha fet 
sobre la malaltia de l’Alzheimer i sobre 
el càncer a l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya. El mateix dia, una altra cien-
tífica, la Immaculada Martínez Rovira va 
fer una xerrada a l’alumnat de 5è sobre 
la ràdioteràpia, com a instrument més 
utilitzat per combatre el càncer.

El grup Anem 
a Caminar
ha donat a conèixer 
les noves sortides 
d’aquest trimestre. 
La programació 
de l’entitat inclou 
sortides pels volts de 
Vilanova del Camí, 
el 7 d’abril; Orpí, 
el 12 de juny i Vic-
Olot, el 9 de juny.

L’Esplai 
Carnavalístic dels 
Monjos celebra enguany 
el seu 25è aniversari i vol agrair 
als participants i col·laboradors, 
la seva tasca i altruisme, 
per l’elaboració tant de la 
carrossa com dels vestits, la 
infraestructura necessària 
i haver pogut contribuir a 
fer més gran una de les fites 
lúdico-festives i culturals 
més importants del municipi, 
com és el seu carnaval.
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Laura 
Soares, una 
esportista 
d’elit
professional 

Que som un municipi molt esportista 
està més que constatat, tant a nivell de 
fitxes dels atletes com d’història dels 
clubs, entitats i escoles esportives que 
sumem en aquest projecte educatiu, 
ètic i esportista. Del que a vegades no 
som tant conscients és que tenim es-
portistes d’elit, participant i fins i tot 
guanyant, en les lligues i competicions 
més importants del país.

Aquest és el cas de la Laura Soares que 
va néixer i créixer al nostre poble, i a dia 
d’avui juga la temporada amb l’equip de 
OSACC Haro de La Rioja, en la màxima 
categoria estatal, lliga Iberdrola Super-
liga I, en l’esport del voleibol.  La Laura 
es va formar com a jugadora de voleibol 
en les categories inferiors de la nostra 
Escola Esportiva Municipal, passant poc 
desprès a formar part del Club Vòlei Els 
Monjos.

Degut a la seva enorme projecció va 
entrar al Club de Vòlei Barça i en aca-

bar la temporada 2017/18 va fitxar per 
l’equip Haro. La plantilla de l’Haro la 
conformen noies joves, il·lusionades i 
d’esperit guanyador, aspecte que ha fet 
que la Laura faci amigues íntimes, més 
enllà de simples companyes d’equip 
amb qui entrena de 6 a 7 hores diàries. 

La Laura ens comentava que el temps 
passa massa ràpid i que intenta viure 

al màxim cada segon d’aquesta ‘fanta-
sia real’ que li està propiciant records, 
maduresa professional i sobretot perso-
nal. Està súper contenta i encantada de 
poder compartir-la narrant el que per a 
molts/es esportistes del nostre poble és 
un somni, demostrant a tothom que tot 
i que visquis en pobles petits pots arri-
bar a on et proposis. f

El passat mes de gener, l’equip de motociclisme Bruno Performance, campions 
del món de resistència, va fer el lliurament del llibre de la Bol d’Or a l’Ajuntament.

Laia López es
proclama campiona 
de doma clàssica a 
la Copa Catalunya

Amb tan sols 12 anys, Laia López es va 
proclamar campiona de la Copa Catalunya 
de doma clàssica el passat mes de desem-
bre a la competició que es va disputar a 
l’Hípica Can Vila, de Sant Esteve de Palau-
tordera.
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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

El Grup Municipal Socialista hem treballat aquest mandat per dur 
a terme les accions amb les que ens vam comprometre el 2015. 
Un programa amb el que ens vau fer confiança  els veïns i veïnes 
de Santa Margarida i els Monjos. De tot us en farem un retorn. 
S’està  acabant el mandat i a la vista tenim eleccions generals 
el 28 d’abril, però sobretot les eleccions municipals del proper 
26 de maig. Dir-vos que ens tornem a presentar, amb la millor 
cap de llista, la nostra alcaldessa i companya Imma Ferret, i el mi-
llor equip de persones per continuar  endavant amb el municipi 
que volem. Estem ja recollint propostes, suggeriments i accions 
a incloure al nou programa. D’aquesta manera, tal com periòdi-

cament venim fent durant tot el mandat, realitzem reunions als 
diferents nuclis i barris per tal que ens aporteu de primera mà tot 
allò que creieu i també que podem incloure al nou projecte de 
municipi, per continuar construint-lo entre tots i totes, com sem-
pre hem fet. Sabeu també que ens podeu fer arribar tot allò que 
creieu a través de xarxes socials o personalment , perquè a nosal-
tres ens trobareu al carrer, en actes i esdeveniments, sempre al 
costat de la gent. Perquè complim amb fets i no paraules, i estem 
pel que realment importa: les persones. I us ho diem de tot cor.
www.alteucostat.info   www.facebook.com/socialistesmonjos    
@socialistesmonjos

Nosaltres complim amb fets i no paraules 

Aquest és el darrer Nosaltres d’aquesta legislatura. Des d’Esquer-
ra, durant aquests quatre anys, hem treballat per fer un municipi 
més democràtic i una administració més transparent al servei de 
totes les veïnes i els veïns. Hem estat el grup municipal que ha 
presentat més propostes i ha fet més preguntes. 
Hem impulsat un acord amb TV del Penedès, i la comissió de 
Comunicació amb el desig de fer més plural la informació. Vam 
proposar els pressuposts participatius, les consultes populars i, 
repetidament, hem demanat millores en el mercat i mesures pel 
desenvolupament comercial. Hem fet multitud de propostes per 

acabar amb l’atur i per la creació de llocs de treball, etc, etc,.... 
Han sigut quatre anys en els que hem vinculat el municipi al Pe-
nedès i a Catalunya. Gràcies als nombrosos veïns i veïnes pel seu 
suport. Gràcies als que ens han fet més forts amb les seves criti-
ques. 
Aquest és el final d’una etapa i d’una forma de fer que ha durat 
quaranta anys. És l’inici d’una nova esperança que portarà amb 
Lourdes Quer, si els electors ho volen, l’aire fresc que el municipi 
necessita.
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Fi d’una etapa




