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80è aniversari dels bombardejos 
a Santa Margarida i els Monjos
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va recordar el passat 4 de novembre, el 80è 
aniversari dels bombardejos al municipi. 
Els actes de commemoració van començar amb una caminada que va passar pel refugi de 
la Margaridoia i per la pista poliesportiva, on els participants van poder veure les noves 
senyalitzacions que s’han instal·lat per donar a conèixer la memòria històrica de cadascun 
dels espais. 
A la Margaridoia els visitants van poder accedir també al refugi antiaeri adjacent a l’antiga nau 
de muntatge d’avions, mentre que a la pista es va explicar breument la història del Xiringuito, 
la societat que ocupava aquell espai i que va ser bombardejada i destruïda precisament 
durant la Guerra.
La ruta va passar per l’avinguda de Cal Rubió, per observar els límits de l’antic camp d’aviació 
i va finalitzar al CIARGA, on es van dur a terme parlaments institucionals, una ofrena floral i la 
visita a una exposició de cartells de la Guerra. En acabar es va oferir un concert amb el grup 
Brigada Intergeneracional i una copa de cava. 
El nucli urbà dels Monjos va patir dos bombardejos per part de l’aviació franquista, el 6 
d’agost i el 5 de novembre de 1938. En total van morir dotze persones, veïnes del poble.  
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Recta final per a la creació de 
l’espai festamajorenc La Quadra

Aquest mes de novembre es van iniciar els preparatius per dur a 
terme les obres de remodelació de La Quadra, un espai situat als 
jardins de la casa de cultura Mas Catarro, que fins ara es destinava 
a magatzem i que en els propers mesos es convertirà en un espai 
dedicat a la Festa Major i a les entitats i col·lectius que hi partici-
pen.

El centre s’ha projectat amb una concepció molt diàfana de l’es-
pai, que comptarà amb una àrea dedicada a magatzem i una al-
tra on s’exposaran els principals elements del patrimoni local de 
festa major i es projectarà material audiovisual sobre la festa i els 
seus principals atractius. El visitant també disposarà de material 
imprès sobre la història i característiques dels balls i de la festa. 

El projecte de la Quadra es va començar a treballar fa tres anys i, 
al llarg d’aquest temps, ha comptat amb la col·laboració i suggeri-
ments de les entitats que formen part de la Festa Major. Les obres 
és previst que es dugin a terme els propers mesos i que estiguin 
totalment enllestides abans de la propera festa major.  f
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La tercera edició
de la Fira d'extraescolars 
i serveis municipals es va 
tornar a fer el passat mes 
de setembre amb un gran 
èxit de públic interessat 
en les activitats que es 
fan al municipi adreçades 
a l’educació i el lleure 
en horari extraescolar.
Les propostes 
s'organitzen tant des 
dels diferents serveis 
municipals, com des de les 
AMPA o l’esplai El Vesper.

La plantada d’arbres que cada any s’organitza des de l’ajuntament es va dur a 
terme el passat 24 de novembre, després que s’hagués hagut d’ajornar a l’octubre per la pluja. 
Aquesta és una activitat familiar que es realitza per contribuir a l’embelliment del paisatge urbà 
i al foment de la conscienciació per l’entorn natural.

L’acte institucional  
de la Diada Nacional de 
Catalunya es va dur a 
terme enguany al Molí del 
Foix amb la participació 
de la coral l’Amistat i 
un concert de música 
clàssica amb el quartet 
Klautres. La vetllada va 
obrir uns actes marcats 
també per la inauguració 
de la remodelació de la 
pista poliesportiva. 

Jornades         
Europees        
del Patrimoni 

Santa Margarida i els Monjos es va su-
mar, el passat mes d’octubre, a la cele-
bració d’una nova edició les Jornades 
Europees del Patrimoni amb una amplia 
oferta d’activitats culturals al Ciarga i al 
Castell de Penyafort. 

Al Ciarga es van fer portes obertes du-
rant tot el cap de setmana i xerrades so-
bre la transformació de la població amb 
la presència de l’aeròdrom al municipi, a 
càrrec de l’historiador Marc Jovani.

Al Castell de Penyafort es van progra-
mar visites gratuïtes especials per conèi-
xer el castell i el seu entorn històric. 

Bases del       
carnaval 2019

Malgrat que les activitats nadalen-
ques semblen i són les protagonistes 
d’aquestes dates, són moltes les per-
sones del municipi que treballen des de 
fa temps en la creació de les carrosses 
i el disseny de les coreografies que es 
podran veure per la propera edició del 
Carnaval.

Enguany, la rua de carnaval es celebra-
rà als Monjos el diumenge 3 de març, 
mentre que el concurs de disfresses de 
la Ràpita es farà el següent cap de set-
mana, és a dir, el 9 de març al CCRR.

Les bases de participació per al carna-
val de Santa Margarida i els Monjos es 
faran públiques durant aquest mes de 
desembre i les inscripcions és previst 
que s’obrin del 15 al 22 de gener.
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Consolidació de la Fira de 
la Transhumància 

Després de quatre edicions, la Fira de 
la Transhumància va tancar portes el 
passat 21 d’octubre amb un considera-
ble augment de visitants. Els actes de 
la Fira es van unir enguany als del pro-
grama Viu el Parc, a l’entorn natural del 
Parc del Foix.

Les propostes van començar el diven-
dres 19 d’octubre amb la presentació de 
la Geneta, la nova mascota del Parc del 
Foix, i les caminades de dissabte i diu-
menge, una de les quals es va reconduir 
en una xerrada al Molí del Foix, donades 
les condicions del terreny per la pluja. 

Fira de la Transhumància
La Fira de la Transhumància va continu-

ar aquest any sumant públic i degustaci-
ons. La mostra, organitzada per l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos 
dins el projecte del Camí Ramader de 
Marina, es va fer a l’aparcament d’en-
trada als Monjos i va comptar amb una 
trentena de parades relacionades amb 
la ramaderia, amb una àmplia selecció 
de formatges, embotits, vins i caves de 
la zona, a més d’antiguitats i artesania, a 
més d’una mostra d’ovelles dels pastors 
locals, nombroses activitats infantils o 
un concert a càrrec del grup Shamrock 

Vagabons, entre altres.
La mostra també va comptar amb una 

trobada i cercavila de Balls de Pasto-
rets, anomenada TranshuFest, amb la 
participació de sis colles de les comar-
ques penedesenques.f

Fira de la Transhumància 2018

Llibre sobre 
el riu Foix
En el marc de la Fira de la Transhumàn-
cia i els actes del Viu el Parc, també es va 
presentar el llibre ‘El riu de Foix, El patri-
moni natural i cultural del riu a l’entorn 
del Parc del Foix’. 
El volum és una obra de l’estudiós Joan 
Rovira, editada pel Centre de Documen-
tació del Parc del Foix. La presentació 
es va dur a terme a la sala de Moles del 
Molí del Foix, que va es va omplir de 
gom a gom per a l’ocasió, donada l’ex-
pectació creada pel treball d'investiga-
ció de Rovira.

Servei gratuït de 
recollida de restes 
de poda
L’Ajuntament ha posat en marxa 
de nou aquest any el servei gratuït 
de recollida porta a porta de restes 
vegetals de poda i jardineria a par-
ticulars. 
La recollida es realitza tots els di-
lluns al matí d’octubre a març, do-
nada la gran quantitat de restes de 
poda i jardineria que es generen 
a les llars del municipi en aquesta 
època. Per sol·licitar la recollida cal 
trucar al telèfon de l’Ajuntament 
durant la setmana.

Coordinació de 
les polítiques 
d’habitatge 
comarcals
Catorze ajuntaments de l’Alt Pene-
dès, entre ells el de Santa Margarida 
i els Monjos han impulsat la Junta 
Comarcal d’Habitatge del Consell 
Comarcal. Aquest plataforma pre-
tén coordinar les intervencions del 
Servei d’Habitatge i dels Serveis 
Socials comarcals amb els ajunta-
ments, per adoptar uns criteris únics 
d’actuació per a tots els municipis 
davant les problemàtiques d’habi-
tatge i per aconseguir recursos per 
atendre problemàtiques comunes.

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

L’Ajuntament està realitzant les actua-
cions que van resultar guanyadores dels 
pressupostos participatius d’aquest any 
2018. 

La proposta més votada va ser la de 
l’eliminació de barreres arquitectòni-
ques als accessos dels edificis munici-
pals. En aquest sentit estan a punt de 
començar els treballs per canviar les 
portes de la Biblioteca, les del consul-
tori municipal i la de l’edifici de l’Ajun-
tament. Les noves portes permetran un 
accés més fàcil per a persones amb mo-
bilitat reduïda o persones amb cotxets.

El pressupostos tenien una partida 
de 40.000 euros assignada per aquest 
any, i com que el projecte d’eliminació 
de barreres arquitectòniques no arriba 
a aquesta quantitat, es va decidir aten-
dre també l’opció més votada en segon 
lloc, és a dir la de la col·locació d’equips 
de cardioprotecció a les escoles del mu-
nicipi, presentada per les AMPAS dels 
centres. 

Els aparells ja s’han instal·lat als centres 
escolars del municipi aquest passat mes 
de novembre. L’Ajuntament ha valorat 
de forma molt positiva aquesta primera 
experiència de pressupostos participa-

tius i ha aprovat en els comptes de l’any 
vinent una partida per a inversions i una 
altra per a despeses corrents, per dur a 
terme una nova edició dels pressupos-
tos participatius amb una quantitat ini-
cial igual a la de 2018. f

L’any més
plujós de la
darrera dècada 

Les pluges caigudes aquesta tar-
dor han superat amb escreix les 
precipitacions de la darrera dècada 
a Santa Margarida i els Monjos i pos-
siblement més enllà.

En el que va d’any les dades reco-
llides per l’Ajuntament indiquen que 
durant aquest 2018 han caigut 818,2 
litres per metre quadrat al municipi, 
una xifra molt superior a la de 2013, 
quan es van registrar 537,3 litres a la 
mateixa estació o a la de 2010, quan 
l’estació de l’INCAVI, situada a tocar 
del terme municipal, va registrar 
644,8 litres.

Les pluges, especialment les de 
la segona quinzena d’octubre, van 
provocar una important crescuda 
del riu Foix, amb el conseqüent tall 
d’alguns passos i passeres, i diver-
sos desperfectes al municipi, prin-
cipalment amb la caiguda d’alguns 
arbres i l’esllavissament de marges.

Una de les zones més afectades va 
ser la de les Masses, on la caiguda 
de diversos arbres a la llera del riu 
va provocar una retenció de materi-
al arrossegats per la riuada. L’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, encarregada 
de la gestió del riu, va retirar-los tan 
aviat com va ser possible.

Aparells de cardioprotecció a les escoles

Acaben les obres 
del cementiri
La reforma del cementiri municipal ja 
ha finalitzat. La passada diada de Tots 
Sants va permetre que les persones que 
s’hi van acostar, poguessin comprovar 
la nova imatge d’aquest espai i les cons-
truccions fetes, com ara un nou bloc de 
136 nínxols, situat al fons de la part alta 
del cementiri i una nova escala d'accés a 
aquesta zona. També s’ha redistribuït el 
jardí de la part baixa del cementiri, amb 
una nova rampa d'accés i s’han millorat 
les instal·lacions de llum i d’aigua. 
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Ballar per la 
Diabetis

El Casal de la Gent Gran dels Monjos i 
l’Ajuntament van organitzar el passat 
mes de novembre una sessió d’activi-
tat física per recordar el Dia Mundial 
contra la Diabetis. I per fer-ho, què mi-
llor que optar pel ball. Tot i ser un di-
mecres, el casal es va omplir per ballar 
amb música en viu tot fent salut.

La sessió estava recomanada per 
l’equip d’atenció primària del Pene-
dès rural, fidel a les seves activitats de 
difusió de la salut. L’equip del CAP ja 
ha impulsat nombroses iniciatives per 
conscienciar sobre la salut i la preven-
ció del càncer, la cardioprotecció o la 
conscienciació dels maltractaments 
cap a les persones grans, entre altres.

El Servei Català de la Salut ha comuni-
cat a l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos la decisió de construir un 
nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al 
municipi que esdevingui el centre de 
referència de la l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) de l’Alt Penedès Sud. 

Aquesta reorganització ve donada 
per un augment de població de la zona 
d’influència de l’ABS, que ha passat de 
26.655 habitants, l’any 2002, als 33.226 
que té actualment, i que ha provocat 
que des de CatSalut s’hagi optat per 
desdoblar l’atenció en dues zones, al 
nord i al sud de la comarca. 

L’Ajuntament havia demanat la neces-
sitat d’aquest equipament en nombro-
ses reunions i trobades amb CatSalut 
i valora positivament el fet que es co-
mencin els tràmits per dur a terme la 
seva construcció, ja que és un espai im-
prescindible i que suposarà una millora 
en l’atenció primària al municipi en tant 
que hi haurà la possibilitat d’augmentar 
els serveis que s’ofereixen i que es dis-
posarà d’un espai més ampli per treba-
llar.

Santa Margarida i els Monjos disposa 
actualment d’un CAP que no permet 
l’ampliació física dels seus espais i per 
aquest motiu es proposa la construc-
ció d’un nou centre per al qual l’Ajunta-
ment cedirà part del solar situat a l’avin-
guda de Cal Rubió, davant la Biblioteca 
municipal, entre els carrers del Cadí i 
d’Eugeni d’Ors.

La nova Àrea Bàsica de Salut Alt Pene-
dès Sud donarà servei a Santa Margari-
da i els Monjos i a diverses poblacions i 
nuclis de l’entorn.

L’Ajuntament, en el ple d’aquest pas-
sat mes de novembre, va aprovar iniciar 
l’expedient per dur a terme la desafec-
tació dels terrenys per al nou CAP. Amb 
aquest tràmit s’inicia el camí de cons-
trucció del nou centre d’atenció, si bé 
des de CatSalut encara no s’ha concre-
tat el calendari de quan es procedirà a la 
seva edificació. f 

El nou Cap està ubicat a una part del solar situat davant la Biblioteca

Moure's és fonamental per a la salut

CatSalut construirà un nou CAP 
a Santa Margarida i els Monjos
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L’Ajuntament congela les taxes i 
impostos per desè any consecutiu

L’Ajuntament ha aprovat, al 
ple del mes d’octubre, la con-
gelació de les taxes i impostos 
que la ciutadania haurà de pa-
gar de cara a l’any vinent. 

El consistori considera neces-
sari continuar en la línia de no 
incrementar les ordenances fis-
cals, atès que la situació econò-
mica continua sent complicada 
per a moltes famílies. Els únics 
canvis respecte el 2018 seran 
l’aplicació de diverses bonifica-
cions i l’adequació a l’IPC de la 
taxa de l’aigua.

Bonificacions diverses
Pel que fa a les bonificacions 

es preveu una reducció dels 
30% de l’Impost sobre Bens 
Immobles (IBI) pels habitat-
ges que hagin instal·lat algun 
sistema tèrmic o elèctric per a 
l’aprofitament de l’energia so-
lar; i l’eliminació de les plusvà-
lues quan es produeixi la venda 
d’un bé en el que es pugui acre-
ditar que no hi ha hagut incre-
ment del seu valor.

Per a l’ocupació de terrenys 
públics, terrasses i mercat 
s’aplicarà una bonificació del 
10% per a qui sol·liciti l’ocupació 
per tot l’any. 

Als preus públics d’entrada a la piscina 
municipal també s’ha modificat la vali-
desa dels bonus de 15 tiquets, que ara 
servirà fins al 30 de juny de la tempora-
da següent. Les persones amb disminu-
ció acreditada superior al 33% pagaran 
el 50% de l’entrada, així com els seus 
acompanyants en cas que necessitin 
ajuda. 

Les ordenances també han fixat els 
preus pels nous nínxols i s’han ampliat 
les bonificacions que ja existien de la 
taxa d’escombraries, ara també per a 
llogaters. 

Pel que fa a la taxa de subministra-
ment d’aigua s’ha arribat a un acord 
amb  l’Empresa Municipal d’Aigües per 
aplicar l’augment de l’IPC (2,2%) en els 
tots els trams, cosa que per a una famí-
lia de 3 membres suposarà uns 50 cèn-
tims d’augment a la factura bimestral. 
Pel que fa al 3r i 4t tram, dels grans con-
sumidors industrials, l’augment serà del 
4% i 6% respectivament. 

Finalment, en l’àmbit esportiu s’ha 
aprovat una bonificació per reduir al 
50% la quota de les activitats per a per-
sones amb disminució acreditada major 
al 33%.

Les ordenances van ser apro-
vades amb els vots a favor del 
PSC i CiU i l’abstenció de PA-
CUP i ERC.

En el mateix ple es va aprovar 
l'ordenança d’ocupació de la 
via pública per a establiments 
comercials, bars i restaurants 
que vulguin posar elements 
de mobiliari al carrer. La pro-
posta va tirar endavant amb 
els vots a favor del PSC, ERC 
i CiU i l’abstenció de PA-CUP i 
un expedient de modificació 
de crèdits, amb els vots a favor 
del PSC i CiU i l’abstenció de 
PA-CUP i ERC.

Mocions
En l’apartat de mocions es 

van aprovar per unanimitat 
una proposta del PSC per ac-
cedir als habitatges amb preus 
de lloguer justos i estables, i 
una altra de PA-CUP per esta-
blir un debat amb la comunitat 
educativa sobre un nou marc 
regulatiu de l'espai del migdia 
als centres educatius públics.

Al plenari també es va deba-
tre una moció presentada per 
ERC per la defensa de les insti-
tucions catalanes i les llibertats 

fonamentals i una altra per PA-CUP per 
exigir l’alliberament immediat dels pre-
sos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 
Ambdues mocions no van prosperar 
amb els vots a favor de PA-CUP, ERC i 
CIU i el vot en contra del PSC.

Finalment es va acordar deixar sobre 
la taula una moció de PA-CUP per fo-
mentar l’ús de cotxe compartit entre 
el veïnat, a l’espera de la creació d’una 
comissió que estudiï el tema; i també la 
retirada del plec de clàusules i l’inici de 
licitació per a la contractació del servei 
de neteja viària a l’espera de calcular de 
nou el valor de la concessió.  f
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L’Ajuntament aprova un 
pressupost de 9 milions 
d’euros pel 2019

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha aprovat un pressupost per 
al 2019 de 9,198.194,44 euros, que des 
del govern municipal han qualificat de 
moderat, amb una aposta pel manteni-
ment dels capítols destinats a les políti-
ques d’ocupació, acció social, promoció 
econòmica i manteniment dels serveis. 

El regidor d’hisenda, Andreu Clemente 
destaca que s'ha fet un pressupost “que 
vetlla per mantenir el nivell de qualitat 
dels serveis que l'Ajuntament presta als 
ciutadans i aplicant unes polítiques pú-
bliques de suport als col·lectius socials 
més desfavorits.”.

En el capítol d’inversions per aquest 
proper any s’ha mirat de preveure el 
major nombre de projectes possible, 
amb obres com la de l’eix cívic entre 
Cal Rubió i Monjos, així com millores en 

equipaments com l'espai "La Quadra" 
o als nous lavabos de l'escola Dr. Sama-
ranch. També s’han previst millores en 
espais públics i parcs, en l'enllumenat 
públic i en pavimentació i clavegueram, 
tot i que no es descarten altres inversi-
ons sempre que aquestes provinguin de 
subvencions o de la incorporació d’ex-
cedents per majors ingressos. 

En el pressupost s’ha fet també la re-
serva d’una partida destinada a pres-
supostos participatius, donada l’alta 
participació i acceptació que aquesta 
fórmula va tenir l’any passat, el primer 
que es duia a terme. 

El pressupost general de 2019 es va 
aprovar al ple del passat 26 de novem-
bre, amb els vots a favor dels grups mu-
nicipals del PSC i CiU i el vot en contra 
de PA-CUP d’ERC. f

El passat 5 de novembre l'ajuntament va celebrar una nova sessió d’audiència 
publica municipal, amb la participació dels regidors i regidores de la corporació i d’alguns veïns 
i veïnes que van plantejar dubtes, queixes o opinions respecte diversos temes del municipi com 
ara civisme, neteja, seguretat, etc. Les audiències es fan dues vegades l’any i són obertes a tota 
la ciutadania.

Aprovació del 
compte general 
de la corporació

L’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va aprovar al ple del passat mes 
de setembre el compte general de 2017. 
Es tracta d’un conjunt de documents 
que reflecteix la situació econòmica, 
patrimonial i financera de l'ens.  L’expe-
dient s’ha de trametre cada exercici a 
la Sindicatura de Comptes i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i 
reflecteix la situació dels béns i drets de 
l’Ajuntament, préstecs, deutes, despe-
ses i ingressos, etc.

El Compte general es va aprovar en el 
plenari celebrat el passat 24 de setem-
bre, amb els vots a favor del PSC i CIU i 
l’abstenció de PA-CUP i ERC.

A la mateixa sessió es va donar compte 
de la liquidació del pressupost de 2017 
i de les línies fonamentals del pressu-
post de 2019 que preveu uns ingressos 
similars als del 2018 i l’estimació d’una 
lleugera variació a l’alça de les despeses 
ja que la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat preveu una augment de les 
retribucions bàsiques dels treballadors 
públics.

En termes econòmics el plenari també 
va donar compte de l’informe trimestral 
de morositat i del període mig de paga-
ment a proveïdors, que es situa actual-
ment en 11,35 dies. 

El plenari va aprovar també per una-
nimitat l’adquisició de diversos aparells 
desfibril·ladors, a través d’un acord 
marc amb l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i fruit de les peticions dels pres-
supostos participatius; la bonificació 
d’impostos per a un habitatge del car-
rer d’Eugeni d’Ors per a la construcció 
d’una rampa d’accés; i la compatibilitat 
laboral de dos treballadors municipals. 

Finalment, i en l’apartat de mocions 
es va aprovar per unanimitat una pro-
posta per la millora de les interconne-
xions ferroviàries de Santa Margarida i 
els Monjos, presentada pel grup d’ERC i 
una proposta de resolució per demanar 
l’estudi de mesures que fomentin l'oci 
nocturn i la mobilitat al municipi, pre-
sentada pel grup de PA-CUP.
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Celebració del
Dia Internacional dels 
Drets dels Infants 

Santa Margarida i els Monjos va cele-
brar el passat novembre el Dia Interna-
cional del Drets dels Infants amb diver-
ses activitats 

La primera va tenir lloc el dimecres dia 
21, a l’espai Antistiana de la Ràpita, amb 
una activitat familiar que va permetre 
crear un arbre dels desitjos. L’acte, que 
estava adreçat a tots els públics, va in-
cloure també la lectura d’un conte amb 
els principals punts de la Declaració dels 
Drets dels infants.

Els actes van continuar diumenge dia 
25 amb una matinal de propostes infan-
tils i familiars que va començar a les 11 a 
la casa de cultura Mas Catarro i que va 
incloure un gran ventall d’activitats par-
ticipatives, adreçades a infants fins a 12 
anys i les seves famílies. Malgrat que el 
temps no va acompanyar massa, la fes-
ta va comptar amb un nombrós públic 
a la masia.

Aquestes són propostes que el servei 
d’infància de l’Ajuntament programa 
cada any per tal de posar de relleu la 
importància de la Convenció sobre els 
Drets dels Infants, que l’Assemblea Ge-
neral de Nacions Unides va aprovar el 
20 de novembre de 1989, ara fa 29 anys.

Aquest document reconeix els infants 
com a subjectes de ple dret i estableix 
els drets civils, polítics, econòmics, soci-
als i culturals dels nens i les nenes de tot 
el món. f

Mostra
Artística
amb novetats 
La Mostra artística Sant Raimon de 
Penyafort ha fet públiques les bases 
de participació per a l’edició d’en-
guany, amb la incorporació d’una 
nova imatge i d’alguns canvis adre-
çats a potenciar les activitats artís-
tiques paral·leles durant els dies de 
celebració.
El certamen arriba enguany a la 35a 
edició d’adults i a la 3a mostra infan-
til i exposarà les seves obres del 10 
al 31 de gener a la casa de cultura 
Mas Catarro.
Dins la programació d’actes paral·le-
ls del gener, el dia 13 s’ha programat 
una sessió de cromatismes, per viu-
re una experiència musical de llum 
i color; el dia 18 una trobada d’ex-
perimentació artística adreçada a 
jovent a partir de 1r d’ESO; i el dia 
20 un tastet artístic infantil a la casa 
de cultura Mas Catarro amb tallers 
de ceràmica, de pintura amb vi i de 
manualitats adreçat a infants. Final-
ment el dia 23 es durà a terme una 
sessió d’expressió artística oberta a 
tots els públics, amb tallers de pin-
tura, dibuix i collage, adreçat a in-
fants, famílies i joves.
El lliurament 
de premis es 
farà el 24 de 
gener a la casa 
de cultura Mas 
Catarro.
La recepció 
de les obres 
de la Mostra 
Artística per 
a la categoria 
d’infants fi-
nalitzarà el 21 
de desembre, 
mentre que 
les obres d’adults es podran presen-
tar de l’11 al 19 de desembre.
Les bases es poden consultar al web 
www.santamargaridaielsmonjos.
cat

Actes de celebració a la masia Mas 
Catarro

Elements d'agility 
als parcs canins
L’Ajuntament ha instal·lat nous ele-
ments d’agility als parcs canins del car-
rer de Lleida i al de Maria Aurèlia Cap-
many.
Als elements previstos en el projecte ini-
cial, s’hi han afegit també algunes pro-
postes fetes per les persones usuàries, 
com ara un reforç de la il·luminació o 
bosses per recollir els excrements.
La col·locació dels nous elements va lli-
gada a un seguit de xerrades i sessions 
formatives que s’han començat a fer 
aquest mes de desembre.
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Gairebé 200 alumnes de secundària i de l’escola de persones adultes van participar 
a l’octubre al “Canvi de marxa”, una proposta educativa, impulsada per la fundació Mutual 
de Conductors amb el suport del Servei Català de Trànsit per conscienciar els joves sobre 
les conseqüències dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i 
d’autoprotecció.

Economia social 
i solidària

L’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha dut a terme diversos projec-
tes de dinamització de l’economia soci-
al i solidària (ESS). 

El passat mes de setembre es va pre-
sentar a la Biblioteca la diagnosi de l’ESS 
a l’Alt Penedès. Aquest document ha 
estat impulsat per l’Espai d’Economia 
Social i Solidària del municipi i recull les 
iniciatives que funcionen a la comarca 
amb l’objectiu que la ciutadania pugui 
conèixer aquest tipus d’iniciatives o 
bé que les persones que formen part 
d’alguna d’aquestes iniciatives puguin 
conèixer també les propostes de la res-
ta.

Nou mercat 
d’intercanvi i  
segona mà
L’Ajuntament ha impulsat el primer 
mercat d’intercanvi i de segona mà, que 
es durà a terme als Monjos en el marc 
de la Fira de Nadal, el proper 9 de de-
sembre.
Aquesta iniciativa té l’objectiu de fo-
mentar la cultura del reciclatge i la reuti-
lització. La idea és donar una nova vida 
als objectes que poden ser intercanviats 
o venuts entre les persones que mun-
ten parada i els assistents. 
En el mercat, que es farà a la plaça de 
Pau Casals, al matí, es podrà intercan-
viar, regalar, comprar o vendre objec-
tes, sempre que siguin de segona mà 
i estiguin en bon estat. No s'hi podran 
portar productes perillosos o nocius, ni 
animals, ni aliments, ni restes d'estocs. 
Per participar-hi caldrà pagar 1 euro per 
metre lineal de parada sol·licitada, el 
mateix dia del mercat.En Vicenç 

Salom  ha fet 104 
anys. El passat mes de 
setembre l’alcaldessa 
Imma Ferret i la regidora 
de benestar social Filo 
Martínez van felicitar 
l’avi pel seu aniversari i 
van visitar el matrimoni 
format per Salom i la 
seva dona Lola Sánchez, 
que el proper mes de 
maig farà els 100 anys.

Una intervenció 
teatral  al mercat va 
servir de prova pilot el 
passat mes d’octubre per 
donar a conèixer els drets 
i deures de la clientela.
La iniciativa, impulsada 
per la Diputació 
de Barcelona es va 
acompanyar d’una 
campanya informativa 
adreçada als paradistes, 
per garantir els drets 
dels consumidors. 
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L’alcaldessa de Santa Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret i els alcaldes de 
Vilafranca del Penedès, Pere Regull, i 
d’Olèrdola, Lucas Ramírez, han rebut 
l’estudi de la Diputació que defineix les 
alternatives per a la construcció d’un 
eix per a vianants i bicicletes, que uni-
rà Els Monjos i Vilafranca del Penedès, i 
que passarà també pel terme municipal 
d’Olèrdola. 

L’estudi proposa un itinerari de 3,3 km 
que sortirà de l’aparcament del mercat 
dels Monjos i seguirà l’antiga N340 per 
la banda dreta. El carril tindrà una am-
plada de 3 a 5 metres segons els trams i 
és totalment independent de les zones 
de pas de vianants que existeixen al 
llarg del recorregut. 

El traçat proposat tindrà un cost apro-
ximat d’1,6 milions d’euros i es divideix 
en cinc trams. La màxima dificultat es 
troba en el moment de creuar la sorti-

La Diputació ha lliurat l’estudi del traçat pel futur carril de vianants

da de l’autopista, a la rotonda on hi ha 
l’entrada de la Depuradora d’Aigües de 
Vilafranca, on es planteja soterrar el fu-
tur eix per salvar el pas amb seguretat.   

Els tres alcaldes estan buscant finança-
ment a través de la Diputació de Barce-
lona o d'altres organismes i administra-
cions que permeti tirar endavant aquest 
projecte. 

L’alcaldessa, Imma Ferret, ha valorat 
molt positivament el fet de disposar de 
l’avantprojecte, ja que “suposa un gran 
pas per aconseguir aquest eix i poder 
continuar apostant per fer eixos de via-
nants que connectin els diferents nuclis 
del municipi i relligar-los en un entramat 
cap a Vilafranca i Olèrdola”. Segons 
Ferret, “el nou eix permetria també 
tenir tots els polígons més grans de la 
comarca, excepte el de Sant Pere Mo-
lanta, units per un eix viari de vianants i 
bicicletes. f

Es crea
la Brigada Jove
L’Ajuntament posarà en marxa el 
proper 2019 una Brigada Jove. Es 
tracta d’un projecte coordinat en-
tre els serveis de joventut, ensenya-
ment i ocupació adreçat a joves amb 
dificultats per elaborar i seguir el seu 
projecte professional i formatiu i 
que necessiten millorar les possibili-
tats d’ocupabilitat per poder accedir 
món laboral o professional a través 
de la formació. El programa pretén 
evitar que aquests joves quedin en 
risc d’exclusió. La Brigada Jove tin-
drà 2 nois i dues noies que ajudaran 
a la brigada municipal en èpoques 
puntuals de molta feina, com són el 
Remeiart i la Festa Major.

El mercat dels 
diumenges no 
s’atura per festes
El mercat dels diumenges dels Mon-
jos continuarà la seva activitat habi-
tual durant les festes nadalenques. 
Així és previst que es duguin a ter-
me jornades de mercat els propers 
dies 23 i 30 de desembre i el 6 de ge-
ner, per bé que en aquest darrer cas 
és possible que alguns paradistes, 
com a opció individual, optin per 
no ser presents al recinte. El mercat 
que, per cert, aquest passat dia 1 de 
desembre va complir 27 anys.

Servei gratuït de 
recollida de trastos 
vells
L’Ajuntament informa que existeix 
un servei de recollida de mobles i 
trastos vells a domicili. Per fer ús 
d’aquest servei gratuït, el veïnat cal 
que deixi el material a la porta de casa 
el diumenge a la nit i truqui al telèfon 
de la Policia Local per avisar. Una bri-
gada especialitzada passa pels punts 
acordats el dilluns a primera hora del 
matí per fer la recollida. 

Lliurat l’estudi pel futur eix
Monjos-Vilafranca
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L’agència catalana 
Acció de la Generalitat, 
va organitzar el passat mes 
d’octubre a la Biblioteca 
una sessió de Diàlegs 
de competitivitat sobre 
packaging sostenible.
La sessió estava conduïda 
per la Federació 
empresarial del Garraf 
Penedès per parlar 
d’economia circular i noves 
tendències en el sector.

Nous contactes 
a l’Speed Date 

El Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida i els Monjos 
va realitzar el passat mes d’octubre una 
nova sessió d’Speed Date Professional 
al municipi. En aquesta ocasió estava 
adreçada especialment a treballadors i 
empresaris de l’àmbit de la logística i la 
producció. A la trobada van participar-hi 
sis empreses i una vintena de persones 
candidates que van valorar molt positi-
vament la jornada. De fet en acabar la 
reunió ja es van establir els primers con-
tactes per fixar entrevistes personalit-
zades. 

Una Speed Date és una sessió de cites 
ràpides que permet establir contactes 
breus entre empreses i candidats, on 
cada persona pot presentar el seu cur-
rículum durant tres minuts.

Cloenda del    
Monjos Inclusió
L’Ajuntament va realitzar aquest mes 
de novembre, la cloenda del projecte  
Monjos Inclusió. Es tracta d’una inicia-
tiva en xarxa dels departaments d’Ocu-
pació i Serveis Socials que té l’objectiu 
d’oferir una proposta d’inserció laboral 
a persones en risc d'exclusió alhora que 
es treballa colze a colze amb l’entorn 
més proper de la persona per oferir 
eines de formació i desenvolupament.
Monjos inclusió ha comptat aquesta 
darrera edició amb quatre persones 
que han es-
tat contrac-
tades durant 
un any per 
l ’ e m p r e s a 
Nou Set amb 
un programa 
de formació i 
treball.
Les perso-
nes que formen part del programa són 
seleccionades des dels serveis tècnics 
de l’ajuntament, que també s’encarrega 
de fer-ne el seguiment i el pla de treball 
amb la família.

La Federació 
empresarial del 
Garraf Penedès i la 
Mancomunitat Penedès 
Garraf van escollir els 
Monjos per dur a terme una 
jornada d’orientació i suport 
a l’emprenedoria. La sessió 
la van organitzar junt amb 
l’Ajuntament i va permetre 
oferir formació en fiscalitat, 
màrqueting digital i xarxes 
socials, imatge corporativa 
i informació laboral.
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Conscienciació contra la 
violència de gènere

Cinquanta-cinc globus de color lila i 
sis globus de color blanc en record de 
la dones i els infants víctimes de la vio-
lència masclista durant aquest 2018 van 
protagonitzar el passat mes de novem-
bre, la concentració contra la violència 
de vers les dones al municipi. 

L’acte es va dur a terme el dilluns 26 
amb la lectura de diversos textos i l’en-
lairament de globus en record de les 
víctimes. 

Les propostes al voltant del 25 de no-
vembre van incloure també una xerrada 
anomenada Xerrada: Dona, discapacitat 
i violència que es va dur a terme el dia 22 
a la Biblioteca, a càrrec de Carme Garri-
do i Montse Barquero. La mostra es va 
acompanyar d’una exposició al mateix 
espai.

El servei d’igualtat de l’Ajuntament 
també va coordinar, com cada any, la 
intervenció visual a diversos edificis mu-
nicipals i entitats, amb la col·locació de 
pancartes i elements de conscienciació. 
En aquest sentit enguany es van incor-
porar diverses siluetes liles amb la figu-
ra de dones de mida gairebé real, que es 
van posar a diversos espais del munici-
pi, per tal de fer visibles els noms de les 
persones assassinades aquest any de 

mans de les seves parelles o ex parelles.
Les siluetes anaven acompanyades 

d’una petita parada amb espelmes i lla-
ços liles i blancs contra la violència mas-
clista. f

Actes contra la violència masclista

Diada de               
la Policia Local
La Policia Local de Santa Margarida i els 
Monjos va celebrar la seva festa  patro-
nal el passat 24 d’octubre al Molí del 
Foix.
Aquest acte serveix cada any per reco-
nèixer la tasca de la Policia Local i des-
tacar especialment aquelles actuacions 
importants en les que han treballat els 
agents locals, així com també la col·la-
boració que s’estableix amb altres cos-
sos de seguretat i voluntariat, com ara 
Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Pro-
tecció Civil, Agents Rurals o altres.

Presentació del 
Camí Ramader de 
Marina
La Consellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, Teresa 
Jordà va presentar el passat 28 de 
novembre al Consorci del Lluçanès 
l’associació del Camí Ramader de 
Marina. De la Cerdanya al Penedès, 
que han impulsat els municipis de 
Santa Margarida i els Monjos, Lluçà 
i Llívia. L’entitat ja ha començat a 
treballar com a eina per fer possible 
la coordinació dels tres municipis 
i l’adhesió i col·laboració de les lo-
calitats per on transcorre la ruta de 
transhumància.

Programa de 
Garantia Juvenil
L’ajuntament ha contractat dues 
persones inscrites al programa de 
Garantia Juvenil. Es tracta d’un 
projecte impulsat per la Unió Euro-
pea que potencia la contractació 
en pràctiques de joves en situació 
d’atur.
El programa ha permès incorporar 
dues noies que van començar a tre-
ballar a principis de novembre per 
realitzar tasques de suport adminis-
tratiu a jornada completa.

Calendari fiscal 
2019
La Diputació de Barcelona ha fet pú-
blic el calendari fiscal pel pagament 
de les taxes i impostos del proper 
any 2019 a Santa Margarida i els 
Monjos. Els primers rebuts que es 
cobren són els que corresponen a 
l’impost de vehicles de tracció me-
cànica, a partir del març.
Les dates de pagament del calenda-
ri fiscal es poden consultar al web 
de l’ajuntament.
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Augmenten les 
adhesions al 
Compra a prop
La campanya comercial i turística 
Compra a prop i descobreix el teu entorn, 
ha finalitzat per cinquè any a Santa 
Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet 
i la Gornal. Es tracta d’una iniciativa 
conjunta que ha permès oferir 80 premis 
amb propostes culturals, turístiques i 
gastronòmiques, a les persones que han 
comprat als establiments dels municipis.  
La campanya d’enguany ha augmentat 
lleugerament l’adhesió d’establiments 
participants i el nombre de premis. 
Com es habitual, la iniciativa ha exhaurit 
les 60.000 butlletes preparades per la 
campanya que es va dur a terme del 18 
d’octubre al 18 de novembre. 

Nou curs al    
programa PFI
Catorze joves han començat una nova 
edició del Programa de Formació i Inser-
ció (PFI), adreçat a joves de 16 a 20 anys 
que no han assolit l’ESO.
El PFI és una iniciativa impulsada des de 
l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Generalitat i la Diputació i permet que 
els alumnes que superen el curs obtin-
guin el títol oficial de Tècnic Auxiliar de 
muntatge i manteniment d’equips infor-
màtics.
La presentació del nou curs es va dur a 
terme a la casa de cultura Mas Catarro i 
va comptar amb l’alumnat i la participa-
ció de les seves famílies com a peça clau 
per al seu procés formatiu. 

La bicicletada 
popular del municipi va 
complir aquest setembre 
divuit anys de vida 
amb la participació de 
356 ciclistes i unes 50 
persones voluntàries i 
l’estalvi simbòlic de 545 
kg d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera. La tradicional 
passejada va recórrer 
9 km pel municipi fins 
a arribar a la plaça de 
davant la Biblioteca. 

El caminaires 
grans del municipi han 
tornat a engegar un nou 
cicle de sortides ‘A cent cap 
als cent’, que organitza la 
Diputació de Barcelona amb 
els ajuntaments. El passat 
28 de novembre es va fer 
una sortida a Sabadell i les 
properes propostes es duran 
a terme el 6 març a Hostalets 
de Pierola, el 20 març a 
Esparraguera i el 3 d’abril a 
Santa Margarida i els Monjos.
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Serveis socials: 
suport i ajuda
a les persones

Fan una feina gairebé 
invisible. La privacitat i la 
discreció són claus per a la 
tasca dels professionals de 
serveis socials, però la seva 
ajuda és humana i ben real. 
I abasta tot tipus de perfils 
personals i familiars.
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Fer-se gran no és fàcil, viure sol o sola 
no és fàcil, no disposar dels recursos 
econòmics mínims per a fer front a les 
despeses del dia a dia no és fàcil... es-
tem envoltats de situacions difícils, en 
ocasions casuístiques greus que podem 
tenir al mateix replà sense ni tan sols 
adonar-nos. 

Ara bé, hi ha un espai on totes aques-
tes persones es fan visibles i amb elles 
les problemàtiques del dia a dia: els ser-
veis socials municipals. 

Es tracta d’una àrea de l’administració 
municipal que treballa des de múltiples 
fronts per buscar solucions. Des de l’aju-
da a la família que ha rebut una carta de 
desnonament, a la companyia i vigilàn-
cia que necessita una persona gran que 
viu sola i que no té familiars a prop. 

El servei s’encarrega també de gestio-
nar els tràmits per obtenir una prestació 
econòmica o un servei, i de mirar d’aju-
dar a les famílies mentre aquests ajuts 
no arriben, per tal d’evitar situacions 
crítiques. 

Projectes d’acompanyament
L’equip de Serveis Socials Bàsics de San-
ta Margarida i els Monjos treballa amb 
diversos projectes que s’ha demostrat 

que tenen una repercussió positiva per 
a les persones que hi participen i perme-
ten un treball transversal entre serveis 
per  donar una resposta integral a la ne-
cessitat de la persona o família, a la que 
es proposa un pla de millora. En molts 
cassos aquest treball es fa amb les àre-
es de joventut, infància o educació, per 
tal de detectar problemes i fer-ne el se-
guiment.
Així, a banda de la tramitació de beques 
i ajuts, es treballen programes especí-
fics per a col·lectius concrets.
Per la gent gran existeix una àmplia ofer-
ta de tallers de la memòria, d’estimula-
ció cognitiva o de creixement personal, 
que van acompanyats d’una proposta 
de suport a les persones que tenen cura 
d’un dependent al seu càrrec. 
A aquestes activitats se li sumen també 
altres iniciatives, com el projecte Porta 
a porta, que fa un seguiment preventiu 
de la gent gran, amb unes 150 visites a 
domicili anuals que serveixen per com-
provar com estan les persones grans i 
quines necessitats es detecten.
També es coordina el servei de teleas-
sistència, que s’ofereix a través de la Di-
putació de Barcelona i que dona cober-
tura actualment a 116 persones.

Des de serveis socials es treballa també 
per atendre els casos de violència de 
gènere, amb un servei d’atenció psico-
lògica d’urgència i s’ofereixen serveis 
d’orientació jurídica general i gratuïta a 
través d’un conveni amb el col·legi d’ad-
vocats de Barcelona.
També existeix una estreta vinculació 
amb l’entitat Som Solidaris, que gestio-
na el Banc d’Aliments del municipi i amb 

La tasca dels serveis socials és la de fer  acollida, 
seguiment, prevenció, contenció, assessorament, gestions, 
orientacions, coordinacions, derivacions, visites a domicili, i totes les 
tasques que es considerin oportunes per atendre de la manera més 
satisfactòria cada persona.
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la Creu Roja, amb la que es col·labora en 
la campanya Cap infant sense joguina.
Finalment també existeix un important 
lligam amb el Banc de Roba per fer-ne 
les derivacions pertinents i es col·labora 
en el projecte Monjos Inclusió, que va 
crear l’ajuntament per oferir ocupació 
temporal a persones en risc d'exclusió 
social alhora que es treballa en un pro-
grama de seguiment i formació per a tot 

Actualment el servei atén uns 600 ca-
sos, un centenar dels quals són nous 
expedients que entren cada any, amb 
un total de 1.170 persones ateses, es-
pecialment famílies i gent gran. Pel que 
fa als problemes diagnosticats trobem 
principalment l’ajuda a persones amb 
discapacitat, les problemàtiques econò-
miques, les mancances socials i laborals 
o la salut i les drogodependències. f

L’altra cara
de la crisi 
econòmica

Malgrat que la situació econòmica general 
sembla que va remuntant de mica en mica, 
un ràpid cop d’ull a les dades amb les que 
treballa serveis socials indiquen que la crisi 
continua repercutint a Santa Margarida 
i els Monjos 
d’una forma molt 
accentuada. 

Moltes famílies 
necessiten 
accedir encara 
a prestacions 
econòmiques 
i/o d’urgència 
social degut 
sobretot a que no 
tenen ingressos 
o que aquests 
són insuficients 
perquè no tenen 
accés al mercat 
laboral o perquè quan troben 
feines, aquestes són insuficients per 
cobrir les despeses mínimes.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament 
es mira de donar suport en el possible 
amb ajudes per fer front al pagament de 
subministraments bàsics (aigua, llum i gas) 
i s’atorguen beques per a llibres (primària 
i secundaria), per a les llar d’infants, per 
al casal d’estiu, per al menjador, etc. .

La situació econòmica precària que 
viuen moltes famílies provoca que sigui 
complicat plantejar un treball educatiu 
a altres nivells, però alhora és necessari 
fer-ho per tal que els usuaris puguin tenir 
l’empenta necessària per generar canvis en 
les situacions personals, familiars i socials.

el nucli familiar de la persona contrac-
tada amb un destacat treball de segui-
ment de la feina i de la formació.

L’equip humà 
L’equip d’atenció primària de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, està format per 
dues treballadores socials, una educa-
dora social, dues treballadores familiars 
i una auxiliar administrativa.



Nosaltres

20
F desembre 18

orna Nadal, de fet ja és 
aquí. Les llums i els arbres 
animen els carrers, les 
decoracions especials 
llueixen als aparadors i 
segurament tots plegats 
estem ja pensant què hem 
de fer aquestes festes. 
Uns dates que a Santa 
Margarida i els Monjos 
ens porten també a la 
celebració del cinquantè 
aniversari de les cavalcades 
de Reis. Quins temps i 
quants anys de records!

T



Nosaltres

21
desembre 18 f

50 anys de cavalcades de Reis a 
Santa Margarida i els Monjos
Fer un recopilatori de les activitats de 
Nadal i Reis a Santa Margarida i els Mon-
jos resulta sempre complicat, donada la 
varietat de propostes que es preparen 
des de les entitats i serveis municipals. 
Concerts, teatre, concursos, sopars, 
balls, contes, actes infantils, esports, 
lleure i un llarguíssim etcètera d’activi-
tats que sempre, sempre, tenen un fil 
conductor: les ganes de complaure als 
seus participants.
Totes elles les podreu trobar a l’agenda 
d’actes de Santa Margarida i els Mon-
jos, ja sigui als equipaments o establi-
ments habituals en format paper o bé al 
web de l’Ajuntament en format digital.

Fira de Nadal 
La inauguració de les llums de Nadal i 
la benvinguda al Tió, que per quart any 
quedarà instal·lat durant totes les fes-
tes a la plaça de Pau Casals, va donar el 
tret de sortida el passat 29 de novem-
bre a aquestes propostes. Una de les 
primeres és la Fira de Nadal, que es farà 
el dia 9 de desembre al matí, a la plaça La cavalcada de Reis va estrenar noves carrosses l’any passat
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a recórrer els carrers de La Ràpita, Cal 
Rubió i Els Monjos.
Enguany, i per motius de seguretat 
l’organització torna a recordar que es 
continuarà amb la pràctica de no llan-
çar caramels durant el recorregut i com 
l'any passat es destinarà el mateix pres-
supost a caramels de més qualitat que 
es donaran durant la recepció de ses 
majestats. 

Activitats infantils i esportives
L’agenda de propostes inclou un any 
més el Parc Nadalenc Esportiu, orga-
nitzat pel servei d’esports de l’Ajunta-
ment.
Un clàssic que enguany torna al seu 
emplaçament habitual, a la remodela-
da pista poliesportiva. Una altra de les 
propostes lúdiques és la del parc d’in-
flables Boti-Boti, que es farà del 2 al 4 
de gener, i les activitats del Tangram i 
del servei d’infància, que oferiran una 
programació especial d’activitats per a 
petits i joves.

Concurs de pessebres
Un dels clàssics del Nadal al municipi és 
també el concurs de pessebres.
Aquells que vulguin mostrar els pesse-
bres realitzats a casa seva hauran de fer 
la inscripció abans del 17 de desembre 
i el lliurament de premis tindrà lloc el 
dia 3 de gener, a la tarda, a la Bibliote-
ca. Les bases es poden consultar al web 
municipal.

f L’Ajuntament i la Creu Roja fan 
una crida a la participació en la 
campanya de recollida de joguines 
noves per a famílies amb manca de 
recursos 

f Tant als Monjos com a la Ràpita, 
per motius de seguretat, no es 
llançaran caramels durant el 
recorregut. Es donaran durant la 
recepció de ses majestats

f Els Reis Mags de l’Orient 
celebren aquest any el cinquantè 
aniversari de les seves cavalcades 
als Monjos

Nadal Solidari
L’associació Som Solidaris fa una crida 

a tenir presents aquests dies les famílies 
que pateixen dificultats al municipi. Qui 
vulgui pot col·laborar amb donatius 
de productes als establiments de la 
campanya Sos Aliments. Una altra de 
les propostes que es realitza és la de 
la recollida de joguines noves per a 
famílies amb manca de recursos, a càrrec 
de benestar Social i la Creu Roja. Per 
col·laborar-hi es poden comprar joguines 
noves i portar-les a l’Ajuntament o als 
establiments col·laboradors abans del 2 
de gener o fer aportacions econòmiques 
amb la compra de butlletes solidàries.. 

de Pau Casals amb parades d’artesania, 
activitats lúdiques infantils i familiars. 
Aquest any també s’hi sumarà la cele-
bració del mercat d’intercanvi de roba i 
la novetat d’un nou mercat d’intercanvi 
i productes de segona mà, obert a tot 
el veïnat. Durat el dia de la fira els bars 
i restaurants el municipi oferiran menús 
nadalencs a preus promocionals.
En l’àmbit comercial destaca també la 
nova edició de la campanya del Comerç 
del Foix, amb el sorteig de premis de la 
tradicional Megapanera.

50 anys de cavalcades
Una de les novetats d’aquest Nadal és 
la presentació del conte ‘Les 50 Nits 
Màgiques’. Es tracta del tercer conte de 
Nadal que edita l’Ajuntament i que en-
guany està dedicat al 50è aniversari de 
les cavalcades de Reis al municipi. 
El llibre està escrit per Emma Muriel, 
sobre una idea original dels serveis de 
joventut i infància de l’ajuntament, amb 
il·lustracions de Narcís Cabré, i inclou 
enganxines per tal que els infants hi pu-
guin interactuar i jugar.
El llibre servirà per commemorar els 50 
anys de cavalcades reials, que van co-
mençar un fred 5 de gener de 1969.

La colla el Serral
La iniciativa va sorgir de la colla el serral, 
com se la coneixia en aquells moments. 
Els joves van pensar que el poble no te-
nia res i que calia crear activitats de Na-
dal, com ara un pessebre, el caga Tió, o 
una cavalcada per rebre els Reis Mags. 
Des del primer moment van comptar 

amb l’ajuda del Joan Girona, amb la 
seva furgoneta i el tractor, la Rosa Alai-
za, que s’encarregava de fer els vestits, 
i de l’Antònia Puyal, que maquillava. El 
primers anys van sortir amb tres cavalls 
que havien de llogar i anar a buscar a 
Vilafranca i sempre acompanyats de la 
música de la Marxa Triomfal, de l’òpera 
Aida de Verdi. Els primers anys la caval-
cada acabava amb la recepció dels reis 
a l’església i poc després ja es va passar 
a la Margaridoia, al gimnàs i més tard es 
va fer a la pista. Més endavant, i segons 
les condicions climatològiques, van sor-
tir amb un Citroen 2 cavalls descapota-
ble; uns Mearis que hi havia a Cal Rubió 
o amb tractor que va servir de primera 
carrossa. Un any que nevava, els Reis 
van haver d’arribar fins i tot a peu.
Els Reis sempre sortien del Serral, on es-
tava ubicada la base d’operacions de la 
seva rebuda, que es costejava amb els 
diners que es recaptaven de la voluntat 
d’un gran pessebre que es muntava a la 
Margaridoia i d’alguna petita ajuda que 
oferia l’ajuntament.
Més endavant, cap al 1976, l’organitza-
ció ja va passar a mans de l’associació 
de veïns que es va crear al poble i poste-
riorment, cap a l’any 83, a l’Ajuntament, 
amb el casal de joves i posteriorment el 
Tangram. 

Cavalcada 2019
Si deixem enrere el passat, les caval-
cades d’aquest proper Nadal tornaran 
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Les entitats s’aboquen 
amb la Marató

Cada any són més les entitats del mu-
nicipi que programen activitats en favor 
de la Marató de Tv3. Aquest any les pro-
postes van començar el dia 30 al CCRR, 
amb una xerrada de la nutricionista Llu-
ïsa Santacana, sobre el càncer. L’ende-
mà dissabte es va programar una tirada 
de bitlles catalanes, un vermut musical i 
un taller de manualitats per a la creació 
d’un mural gegant. 

Els actes, organitzats pel CCRR, van 
continuar el dia 2, amb la instal·lació 
d’una parada solidària al mercat d'ar-
tesania i finalitzaran el 23 de desembre 
amb una caminada per col·locar el pes-
sebre i el 26 de gener amb un sopar i 
concert solidari.

L’associació de Puntaires Sant Raimon 
de Penyafort també té previst donar a 
la Marató la recaptació dels sortejos i 
activitats de la trobada que faran el 27 
de gener.

Als Monjos les primeres propostes a 
favor de la Marató es faran el 9 de de-
sembre, dins la Fira de Nadal, en la que 
les Ampa’s del municipi han preparat ta-
llers per guarnir les festes i de brotxetes 
de fruita. 

Altres activitats es faran el diumenge 
dia 16. A partir de les 10 del matí amb 

una cursa slot organitzada per les escu-
deries Turboslot, Caos i Quimslot.  A les 
11, el gimnàs municipal acollirà una mas-
terclass d’hipopressius, amb Lídia Frei-
xedes i una altra de dansa del ventre, 
amb Miriam Insensé, i la col·laboració 
de Fisio Foix. f

Cant coral per 
les festes
nadalenques
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
ha escollit aquest any Santa Mar-
garida i els Monjos per realitzar el 
seu concert de Nadal. L’acte es farà 
el dissabte 15 de desembre, a les 7 
de la tarda, a la casa de cultura Mas 
Catarro, i comptarà amb la partici-
pació de la coral Sarroca Nova, que 
ha preparat un repertori format per 
peces clàssiques del repertori vocal 
i una selecció de nadales.
A l’agenda també cal tenir en comp-
te el concert de Nadal que durà a 
terme el diumenge 23 de desembre 
la coral Amics de Penyafel acompa-
nyada de la coral del Centre Excursi-
onista del Penedès. L’acte es farà a 
la casa de cultura Mas Catarro a dos 
quarts de set de la tarda.
L’activitat coral també prendrà 
protagonisme per les celebracions 
eucarístiques de les festes nadalen-
ques amb la participació de les 
corals La Margaridoia i l’Amistat o 
a la festa de Nadal dels tallers de la 
memòria que es faran per a la gent 
gran el dia 13, i que enguany torna-
ran a comptar amb l'acompanya-
ment de la coral Do-Mi-Do.

Bitlles amb la Marató 

Visita al Banc 
dels Aliments
Diversos regidors de la corporació mu-
nicipal van visitar el passat mes d’octu-
bre el Banc dels Aliments, que gestiona 
l’entitat Som Solidaris. El regidors i re-
gidores van poder conèixer de primera 
mà l’organització de l’entitat i la infra-
estructura que tenen establerta per do-
nar servei actualment a 70 famílies del 
municipi, es a dir unes 210 persones. Sos 
Aliments compta amb una vintena de 
persones voluntàries que s’amplien en 
moments puntuals com ara la campa-
nya del Gran Recapte.
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El nou any comença amb festes 
d’hivern als Monjos i la Ràpita

Al gener, amb l’arribada del nou any, 
tornen les festes majors d’hivern als 
Monjos i la Ràpita amb programes d’ac-
tes organitzats per les persones que 
impulsen les dues societats del poble, la 
Societat Cultural i d’Esbarjo, La Marga-
ridoia en el cas dels Monjos i el Centre 
Cultural i Recreatiu Rapitenc, amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 

Festa dels Monjos
Enguany la festa començarà als Mon-

jos el dia de sant Antoni, el 17 de gener, 
amb un concert de la coral La Margari-
doia i un concert d’havaneres 
amb el grup Xaloc. L’endemà di-
vendres serà el torn pel pregó i 
el tradicional sopar popular que 
finalitzarà amb un ball a càr-
rec del duet Melody. Els actes 
de la Festa Major són oberts a 
tothom i la venda de tiquets es 
farà del 14 al 16 de gener, de 6 a 
8 de la tarda, a la secretaria de 
la societat.

Les propostes del programa d’actes 
continuaran dissabte amb el concert i 
ball de Festa Major que amenitzarà el 
grup musical Loren, i diumenge les ac-
tivitats  finalitzaran amb l’ofici en ho-
nor de sant Antoni, amb la participació 
de la coral La Margaridoia. A la tarda el 
programa inclou un tast de teatre, amb 
l’obra Les Gates, a càrrec del grup La 
Sala, de la Margaridoia.

Festa Major a la Ràpita
A la Ràpita, una festa jove inaugurarà 

els actes de la festa major d’hivern, el di-
vendres 25 de gener. L’endemà dissab-
te tindrà lloc la tradicional matinal infan-
til i a la nit es farà un sopar popular i un 
concert, que aquest any tindrà un caire 
solidari a benefici de la Marató de TV3

Els actes finalitzaran diumenge amb 
l’ofici en honor de sant Domènec, el 
cant dels goigs amb la coral l’Amistat i 
el tradicional concert vermut de festa 

major al migdia, al CCRR. A la tarda es 
farà una representació teatral, al CCRR, 
amb l’obra la revolució de les Gallines, a 
càrrec del grup Criatures, inclosa en la 
Roda de teatre de Alt Penedès.

Els actes de la Festa Major d’hivern de 

la Ràpita inclouran també una trobada 
de puntaires, el diumenge al matí, or-
ganitzada per l’associació de Puntaires 
Sant Raimon de Penyafort, que donarà 
tota la recaptació de les seves activitats 
a la Marató de TV3. f

Els àpats són una part important de les festes majors d'hivern

f La festa començarà 
als Monjos el dia de sant 
Antoni, amb un concert de 
cant coral i havaneres.

f A la Ràpita, una festa 
jove inaugurarà els actes de 
la festa major d’hivern, el 
divendres 25 de gener.
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45 anys de Festa del Most i 30 
premis Mañé i Guillaumes

La celebració ha estat doble aquest any 
a la Festa del Most de la Ràpita, d’una 
banda perquè els premis Mañé i Guillau-
mes han fet 30 anys i de l’altra perquè la 
Festa del Most, organitzada pels joves 
del poble, ha complert 45 anys, és a dir 
que són ja moltes les generacions que 
han passat per la seva organització. De 
fet alguns dels joves són fills i filles dels 
primers que la van crear.  

Com cada any els actes ens van deixar 
instantànies que no per habituals, dei-
xen de ser apreciades i especialment 
viscudes per la gent del poble. La tradi-
cional nit de muntanyisme, el concurs 
de poda, la gimcana de tractors, la mos-
tra de vins i caves, el concurs de tasta-
vins, el corre cellers, la ballaruga pels 
joves o el pregó, que aquest any van fer 
de forma coral tots els protagonistes 
que han tingut la festa al llarg d’aquests 
45 anys. f
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L’estada a 
Montserrat que 
s’organitza des dels Monjos 
va comptar un any més amb 
un gran nombre de públic per 
gaudir d’un cap de setmana al 
santuari. Aquest any es van fer, 
com és habitual les caminades 
de cada grup, la caminada de 
vespre fins als degotalls, la missa 
amb mossèn valentí Alonso, la 
tradicional xocolatada i una visita 
a les instal·lacions de l’escolania.

Activitats de la 
Casa d’Andalusia

La Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès 
ha organitzat el diumenge dia 16 de 
desembre la tradicional setmana 
cultural. La festa començarà a la sala 
Alguer, amb una jornada gastronòmica 
en la que es prepararan les tradicionals 
“migas” i es farà degustació i venda 
de productes andalusos, com ara 
“cachinas”, dolços, etc. Les ‘migas’ ser 
serviran al migdia i els tiquets es podran 
adquirir durant la festa al preu de 5 
euros.

El mateix dia també es farà la 
representació del sainet “Novios por 
Internet”, a càrrec del grup de teatre 
de la Casa d’Andalusia del Garraf i en 
acabar tindrà lloc una sessió de ball 
disco.

L’institut el Foix ha continuat aquest curs 2018-19 el taller de grafiti artístic que es va 
iniciar el curs passat amb l’alumnat del centre. El treball dels joves ha permès que ja estigui 
pintada tota la façana l’institut amb diferents missatges per fer una crida a la pau, a la diversitat 
i al respecte.

Hort escola al 
Dr Samaranch
L'escola Dr Samaranch continua un 
any més amb el projecte d’hort escola, 
gràcies a poder fer ús d’una parcel·la 
dins el parc d’horta pública del munici-
pi, la qual cosa permet que l’alumnat hi 
desenvolupi diferents treballs d’horta. 
Els de 2n en fan la preparació, planta-
ció, amb la col·laboració de les famílies, 
i la posterior recol·lecció. Els de 4t tre-

ballen també amb 
l’acompanyament 
del servei ambien-
tal de la Mancomu-
nitat Penedès Gar-
raf que els permet 
aprendre a conrear 
un hort i treballar 
continguts com 
ara les llengües i 
les matemàtiques 
o l'educació medi-
ambiental. 

Alhora, alumnes d’altres cicles treballen 
aspectes com el planter, les espècies de 
cada estació, la recol·lecció, morfologia 
de les plantes, cicle de creixement, etc. 
Lligat amb l’hort l’alumnat de cicle su-
perior fa compost.

Les AMPA  de les 
escoles i l’Ajuntament 
han organitzat aquesta 
tardor-hivern un cicle de 
xerrades adreçades a la 
formació de les famílies. 
Les sessions han tractat 
temes d’assetjament 
escolar, èxit educatiu, 
internet amb seguretat, 
etc. Les properes trobades 
es faran al març a l’escola 
Sant Domènec per parlar 
del pas de primària a l'ESO. 
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L’edifici de l’escola Sant 
Domènec fa deu anys

El 15 de setembre de l’any 2008 obria 
les seves portes el nou edifici de l’esco-
la sant Domènec de la Ràpita, un com-
plex que substituïa les dependències de 
les escoles velles, amb més de 75 anys 
d’història escolar a les esquenes. Aquell 
va ser un dia de festa, i just deu anys 
després, l’escola també ho ha volgut ce-
lebrar amb una jornada festiva. La data 
escollida, però, va ser la del 10 de no-
vembre en la que es va programar una 
trobada de famílies per fer una sortida 
fins a la font de Sant Llorenç.

En acabar, ja de nou al centre, es va 
fer un dinar d'aniversari amb una gran 
paella d'arròs, pastís d’aniversari i jocs 
gegants per tots els nens i nenes

L’edifici
L’escola sant Domènec compta amb 

2.500 metres quadrats edificats en tres 
cossos rectangulars que inclouen aules, 
biblioteca, despatxos, cuina, menjador, 
gimnàs, etc. El centre es va dissenyar de 
manera que alguns espais, com ara els 
que estan dedicats a l’AMPA, la bibliote-
ca o el gimnàs, poden funcionar de ma-
nera independent a la resta de l’edifici 
per no crear circulacions entre l’àmbit 
docent i el de serveis. 

Quan es va projectar l’escola també 
es van contemplar algunes especifici-
tats com ara la d’un espai específic per 
les emissions dels programes de Ràdio 
Ràpia, un dels projectes especials del 
centre. f

Aniversari de l’escola

Biblioteca 
exemplar
L’escola Dr. Samaranch va participar el 
passat novembre a la Fira de les Bibli-
o(R)evolucions de Badalona per presen-
tar el projecte de biblioteca i la ‘Gimca-
na de la Rateta’, una activitat que va ser 
escollida el curs passat per la fundació 
Bofill per participar a la Biblio(R)evolu-
ció.
La directora del centre, Teresa Sadur-
ní, i la responsable de la biblioteca, Bea 
Carpio, van ser ponents de les jornades, 
que van reunir escoles i docents d’arreu 
del territori.

Nou mercat de 
segona mà
L’Ajuntament ha impulsat un nou 
mercat d’intercanvi i segona ma 
que es durà a terme als Monjos en 
el marc de la Fira de Nadal, el proper 
9 de desembre.
La iniciativa pretén donar una nova 
vida als objectes als quals es dona 
poc o cap ús i que poden ser inter-
canviats o venuts entre les persones 
que munten parada i els assistents. 
En el mercat, es podrà intercanviar, 
regalar, comprar o vendre objectes, 
sempre que siguin de segona mà i 
estiguin en bon estat. 

Intercanvi de roba
El diumenge 9 de desembre, dins la 
fira de Nadal, es durà a terme una 
nova edició del mercat d’intercan-
vi de roba a Santa Margarida i els 
Monjos.
El mercat està impulsat pel Banc 
del Temps i aposta pel foment de la 
reutilització i el reciclatge. Les per-
sones que vulguin participar-hi ha 
de portar les peces de roba prèvia-
ment al punt de recollida que s’ins-
tal·larà durant la setmana davant 
l’Ajuntament. 

Junta nova al CCRR
El Centre Cultural i Recreatiu Ra-
pitenc (CCRR) ha escollit una nova 
junta aquest passat mes de novem-
bre.
El nou equip funcionarà com a junta 
gestora, que vol dir que l'organitza-
ció dels diferents actes seran orga-
nitzats per les Entitats del CCRR o 
per col·lectius del poble, per fer-ho 
més obert i participatiu.
La nova junta està formada per Jose 
Mª Martí, Josep Galimany, Natàlia 
Cabré, Elisabet Clivillé, Anna Rol-
dan, Jordi Colomer, Javier Polonio i 
Josep Arnabat.
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Un dels 
capgrossos 
dels Monjos, concretament 
el del ‘vell’, datat de l’any 
1957, va participar aquest 
any a l’exposició que es 
va dur a terme a la casa 
de cultura de l’Arboç. 
La mostra es va fer el 
passat mes d’agost i va 
servir per commemorar 
els setanta-cinc anys 
dels Nans de l’Arboç.

Actes centrals a 
la Festa Major a       
Cal Rubió
Un any més, el calendari d’octubre ve marcat al 
municipi per la celebració de la Festa Major de 
Cal Rubió amb un programa ple d’activitats que 
va començar els dies 6 i 7 amb la bicicletada a la 
font de Cal Morgades, i va finalitzar el dia 21 amb 
l’onzena caminada popular, memorial Alexis Ru-
bió
Entremig van ser molt nombroses i variades les 
activitats que la comissió de festes va organitzar 
aquest any. En destaquen el pregó d’Àngels Llur-
ba, les havaneres amb Els Pescadors de l’Escala, 
la tradicional mostra de motos d’època, l’exhibi-
ció dels balls populars o el RubióFoc, gran i petit.
La música de la festa la van posar Gina & the To-
nics, PD's Partysano i el grup Loren, i el teatre va 
anar a càrrec del grup Pa amb Xocolata de Torre-
lles de Foix. 

Cap d’any als 
Casals de la 
gent gran
El Casal de la Gent Gran dels Monjos 
celebrarà el proper 31 de desembre la 
tradicional festa de cap d’any, que en-
guany inclourà ambientació musical a 
càrrec d’Antoni. Les persones interessa-
des a assistir-hi, cal que facin la inscrip-
ció els dies 13 i 14 de desembre, de 17 h a 
18 h, al mateix casal. 
L’entitat va celebrar el passat 15 de se-
tembre el trenta-tresè aniversari de la 
seva creació, amb el tradicional dinar de 
socis i sòcies que va servir per encetar 
un nou curs 
d’activitats 
de l’entitat. 
A la Ràpi-
ta el Casal 
de la Gent 
Gran també 
ha preparat 
una festa de Cap d’Any que es durà a 
terme a les instal·lacions de l’entitat. 
La venda de tiquets es farà els dies 9 i 
15 de desembre, de 17.30 h a 19.30 h, al 
mateix casal. 

El Ball d’en 
Serrallonga  va 
organitzar un any més 
la Festa de la Batalla 
del’Escarabina pels 
carrers dels Monjos. En 
aquesta ocasió, la desena, 
es va fer el dissabte 15 
de setembre amb la 
tradicional cercavila 
pels carrers del poble 
i una botifarrada i ball 
de gralles en acabar.
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L’institut           
El Foix amb       
la cooperació
L’alumnat de 4t d’ESO de l’institut el Foix 
ha treballat aquest any un projecte de 
participació anomenat ‘Repartim el que 
tenim’. La iniciativa, proposada per la 
regidoria d’ensenyament 
dins el projecte d’Educació 
pel Desenvolupament, ani-
mava l’alumnat a reunir-se 
en assemblea per escollir 
un projecte de cooperació 
al que l’Ajuntament des-
tinarà 3.000 euros de la 
partida del 0,7%, destinat a 
projectes solidaris. 
El projecte escollit en as-
semblea es basa en la 
construcció d’un edifici a 
la zona de Beira, a Moçam-
bic, per poder acollir es-
tudiants que viuen en zones rural amb 
dificultats de desplaçament fins a les 
escoles.

116à aniversari de la 
societat La Margaridoia

La societat La Margaridoia va celebrar 
aquest passat mes de novembre els ac-
tes del 116è aniversari amb una exhibició 
a càrrec del grup de country del Centre 
de Sant Martí Sarroca, un concert i ball 
de castanyoles ofert per l’Escola de ball 
Carmen Castro de Vilanova i la Geltrú i 
un sopar-ball d’aniversari. El colofó a la 
festa el va posar l’obra de teatre “155... i 
escaig”, representada pel grup La Com-
panyia es Grata.

L’entitat va celebrar també aquest 
tardor la castanyada, amb més de 150 
assistents i de cara als propers mesos 
continuen treballant en la preparació 
d’activitats. 

El 16 de desembre han programat 
l’obra “Per no entendre el castellà”, 
representada pel grup de teatre G.G. 
d’Avinyonet; per Cap d’Any es celebrarà 
el tradicional sopar-cotilló, amb el grup 

Moon Star i, finament, del 17 al 20 de ge-
ner es farà la Festa Major d’hivern.

A la societat segueixen també les clas-
ses de balls en línia, de saló, country i de 
zumba. Les inscripcions es poden fer a 
la secretaria de l’entitat els dimarts de 6 
a 8 del vespre, a la mateixa hora de les 
classes o per e-mail a s.c.e.lamargarido-
ia@gmail.com

També recordar que fins a l’11 de de-
sembre es poden comprar a la secre-
taria, participacions de la loteria de 
Nadal, i que té vigent una campanya de 
recuperació d’antics socis i de captació 
de nous associats, amb unes condici-
ons excepcionals; i que fins al mes de 
juny segueixen els balls dels dissabtes, 
oberts a tothom, gratuïts per els socis 
i a 5 € les entrades als no socis, a càrrec 
d’una acurada selecció de duets i grups 
musicals. f

Galeristes de tot el món es van aplegar a Santa Margarida i els Monjos el passat 30 
de setembre per visitar la Galeria Palmadotze, situada a la masia Mas Pujó, amb motiu de la 
celebració de la Barcelona Gallery Weekend. Els participants van realitzar una visita guiada per 
les responsables de la galeria i pels artistes Alfonso Borragan i Claudia Tertappen.

Sortides de     
teatre al gener

El grup de teatre El Molí ha programat 
pel proper 19 de gener una sortida al 
teatre per anar a veure l’obra Escape 
Room, al teatre Goya de Barcelona. 
Les persones interessades en assis-
tir-hi cal que reservin la seva entrada al 
669041043 abans del 17 de desembre, 
que és quan cal fer el pagament. El preu 
de la sortida és de 22 euros.

L’altra proposta teatral del mes de 
gener és la que organitza el casal de 
la Gent Gran dels Monjos el dia 22, per 
anar a veure l’obra La Plaça del Diamant, 
al teatre Victòria. A més també s’inclou 
una visita guiada a la vila de Gràcia.

El preu és de 20 euros i les entrades es 
vendran els dies 14 i 21 de desembre, de 
17 h a 18 h, al Casal o els diumenges de 
desembre a l’hora del ball.

Les sortides es fan amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
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Gairebé 
nou-cents 
d’atletes a 
les curses i 
el cros 

El Servei Municipal d’Esports de l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Mon-
jos, amb la col·laboració de les Associa-
cions de Pares i Mares d’alumnes de les 
escoles Doctor Samaranch, Arrels, Sant 
Domènec, l’institut del Foix, la penya de 
BTT ‘Ke Passa Tiu’, el F.B. Mas Catarro, 
el Club Volei Monjos i el Consell Esportiu 
de l’Alt Penedès, va organitzar el passat 
20 d’octubre, el Cros Escolar de Santa 
Margarida i els Monjos, classificatori 
pels Jocs Escolars Esportius de Catalu-
nya, i les Curses de 10 i 5 Km. 

La matinal atlètica va estar marcada 
enguany per la incertesa del temps i per 
les pluges caigudes poques hores abans 
de la seva celebració, fet que va obligar 
a modificar el traçat i canviar el tradici-
onal recorregut de terra per una altre 
sobre asfalt.

El cros i les curses, que en aquests anys 
s’han convertit en una cita esportiva de 
referència, van comptar amb la partici-

pació de gairebé 900 atletes, uns 500 al 
cros i més de 300 a les curses.

Les curses de 5 i 10 km van començar 
a dos quarts de deu del matí, amb un 
circuit de 5 Km que els corredors van 

Les 5K i 10K van variar el recorregut per les pluges

haver de fer una o dues vegades i que 
transcorria per terra i asfalt. El cros, que 
es va iniciar una hora més tard, va anar 
esglaonant les sortides en funció de les 
edats i les categories. f

Nombrosos esportistes utilitzen ja la pista poliesportiva que va inaugurar la seva 
remodelació el passat 11 de setembre. L’equipament compta amb sis vestidors, una sala pels 
clubs, graderies retràctils per a l’ús d’activitats lúdiques, una zona de magatzem i lavabos pel 
públic. La reforma ha incorporat importants mesures d’eficiència i estalvi energètic.

Parc Nadalenc
Esportiu a la pista

L’ajuntament organitza un any més el 
Parc Nadalenc Esportiu, una cita clàssica 
adreçada a infants a partir de 6 anys, que 
aquest any torna al seu emplaçament ha-
bitual de la pista poliesportiva de l’avingu-
da de Catalunya. El parc es farà els dies 27, 
28 i 31 de desembre i 1 i 2 de gener, de 5 
a 8 de la tarda i comptarà amb una gran 
varietat d’esports, un circuit d’aventura o 
tallers de mobilitat i castells, entre altres. 
L’entrada al parc nadalenc esportiu té un 
cost de 3 euros diaris, o de 12 euros per a 
l’abonament de 6 dies.
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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

A banda del manteniment i la potenciació dels serveis municipals, 
cal esmentar les millores realitzades en alguns equipaments els 
darrers mesos, impulsades des de l’equip de govern socialista i 
que tenen una incidència directa en les persones. L’arranjament 
de la Pista Poliesportiva, amb la renovació completa de la grada, 
paviment i vestidors, és un instrument més, per facilitar la pràc-
tica de l’esport. L’esport entès com un dret individual i col·lectiu 
que afavoreix la salut, el benestar físic i psíquic, i per la millora 
de la convivència i la integració en la societat. La continuació de 
la rehabilitació del Castell de Penyafort, posant en valor i per a 

ús públic diverses dependències com la sota coberta, el celler o 
l’hort, han de permetre que un dels més emblemàtics conjunts 
arquitectònics del nostre entorn, esdevingui un referent per ales 
activitats socials i culturals locals. A destacar, a banda d’altres 
obres, les d’ampliació i reforma del cementiri municipal, que han 
permès la redistribució de l’espai d’enjardinament, la construcció 
d’una nova rampa i escales i la construcció d’un nou bloc de nín-
xols. Obres que suposen una millora en el dia a dia de les perso-
nes que vivim, treballem o estudiem al municipi. 
www.alteucostat.info      www.facebook.com/socialistesmonjos               

Nosaltres complim: millores en equipaments 

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són pilars 
fonamentals en la nostra societat. No sols per la seva aportació 
en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a cre-
ar i enfortir les xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment 
perquè és la diversitat el que permet construir un país sensible i 
accessible per a tothom. 
No és de rebut que una part de la ciutadania malvisqui amb pen-
sions que no garanteixen arribar a final de mes, visqui en solitud 
i esperi ajudes i serveis que arriben tard o quan arriben no són 
els adequats perquè la situació s’ha agreujat. En definitiva, s’ha 

de saber reconèixer el potencial de les persones amb diversitat 
funcional i el valor de la gent gran perquè puguin viure els darrers 
anys de la seva vida amb la màxima autonomia personal, estima 
i dignitat possible. 
Les persones grans de SMiMonjos mereixen que s’obri el Centre 
de Dia del carrer Santa Margarida. Les administracions van inver-
tir-hi molts diners, els grans ho necessiten i l’Ajuntament no el 
pot seguir mantenint tancat per més temps. Bones festes!!
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

El centre de dia
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Roser Sellés
fforça
Jo, com a ‘coach’ 
de la sessió treballo 
sobretot la resiliència, 
és a dir com fer front 
a les adversitats amb 
actitud i motivació. 
Això és fonamental 
i ho treballem 
des de totes les 
eines possibles: el ‘coaching’, la Pnl i 
la intel·ligència emocional, etc. A les 
persones els fa falta creure en sí mateixes. 
Sovint se senten incompreses o fluixes i 
jo els aporto confiança per fer-les veure 
que poden aconseguir el que volen.

Pili Tabernero
fvaloració
A mi m’ha ensenyat a conèixer-me més i a 
valorar altres punts de vista que abans no 
havia tingut en compte, com per exemple 
tenir en compte el 
punt de vista de les 
altres persones, saber 
què puc oferir o què 
vol rebre la gent i 
sobretot he après a 
posar en valor els més 
punts forts. Aquest 
curs és diferent dels 
que havia fet perquè aquí es tracta de 
valorar-te com a persona. I el millor de tot 
ha estat la professora; m’ha arribat molt.

Mercè Olivella
factitud
Jo em vaig apuntar al curs per donar 
un valor afegit a la meva professió 
i per millorar com expressar-me i 
alguns aspectes 
professionals. No 
ho he aconseguit 
tot però hi ha coses 
que he canviat i m’ha 
ajudat molt. El millor 
de tot ha estat la 
professora, lo positiva 
que és i la manera de 
treballar les classes, que és molt amena; 
a mi m’ha ajudat molt. Després de fer el 
curs canvies l’actitud davant de qualsevol 
imprevist que es pugui presentar. 

Apoderament per trencar
el cercle

El programa Apodera’t treballa per la gestió del canvi

Hi ha una frase d’Albert Einstein que 
segur que hem escoltat desenes de ve-
gades. És aquella que diu "si busques 
resultats diferents no facis sempre el 
mateix". Lògic oi? Però quantes vega-
des tornem a picar contra la mateixa pe-
dra, una i una altra vegada? 

Fins que arriba algú i un bon dia ens 
diu: 

- Per què no passes pel costat? 
La Roser Sellés ha estat aquest algú 

per a les persones que participen a San-
ta Margarida i els Monjos de les sessions 
de ‘coaching’ per la recerca de feina. Ella 
és l’encarregada de gestionar les troba-
des, que aquest any s’han agrupat en el 
projecte Apodera’t, i que permeten que 
les persones que hi participen adquirei-
xin els mitjans per enfortir el seu poten-
cial i perquè se sentin més motivades i 
implicades en l’activitat de recerca de 
feina.

L’important, segons Sellés, és que cal 

“mentalitzar-nos dels canvis que s’estan 
produint i que es produiran en el mercat 
laboral. Aquest no és el mercat laboral 
que hi havia fa 10 o 20 anys; i encara can-
viarà més”.

Tinguem feina o no, estem obligats a 
“prendre consciència que ens trobem 
davant d’un canvi de paradigma i que 
aquesta crisi és una oportunitat de can-
vi, de superació i de millora”.

Les sessions de l’Apodera’t són total-
ment gratuïtes i es coordinen des del 
Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-
ment, que les programa de forma peri-
òdica.

Les trobades es plantegen com un 
espai de reflexió i d’apoderament  en 
comú i també personalitzat, necessari  
i previ a la definició del projecte pro-
fessional de les persones aturades que 
poden patir risc d’exclusió social, amb 
l’objectiu final de millorar la pròpia ocu-
pabilitat per trobar feina.

Ens en sortim  ;-)


