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Nova edició del 
sopar de la dona
El proper 11 de març arriba una de 
les cites més esperades de l’any 
per a moltes dones del municipi 
que s’apleguen al voltant d’una 
gran taula per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona. Els actes 
organitzats per l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos inclouran la 
celebració del tradicional sopar de 
de la Dona, que un any més es farà 
a la pista vella amb una participació 
prevista de gairebé 400 dones.
L’àpat comptarà amb activitats lúdiques 
paral·leles i ball.  El servei del sopar anirà 
a càrrec del grup de Diables Status.
La celebració del Dia Internacional de 
la Dona inclourà també una sortida per 
visitar colònies tèxtils del Baix Llobregat, 
a l’abril, amb l’acompanyament de 
l’escriptora Assumpta Montellà.

Més cartelleres 
d’ús públic
L´Ajuntament ha instal·lat noves 
cartelleres lliures per a ús públic, a 
la casa de cultura Mas Catarro, a la 
plaça de la Pau i a l´escola Arrels. 
La xarxa de cartelleres s´ha ampliat 
també amb nous suports adreçats a la 
publicació d’informació municipal situats 
a la casa de cultura Mas Catarro, l´escola 
Arrels i la Ludoteca, ampliant així les ja 
existents a diversos espais del municipi.
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Nova edició de la rua dels Monjos,
exponent del carnaval familiar

Vint-i-nou carrosses i comparses van participar el passat 7 
de febrer a la rua de carnaval que es va celebrar als Monjos 
amb la presència d’unes 4.000 persones i 2170 participants.

La rua, que va comptar un any més amb l’encapçalament 
del grup percussió local Color de Ritme, ha esdevingut un 
dels actes diürns més importants de les nostres comarques. 
Enguany van participar-hi quinze carrosses i catorze compar-
ses, la meitat de les quals eren del municipi ja que la tradició 
de preparar muntatges de carnaval ha arrelat amb força en 
els darrers anys i algunes han aconseguit premis destacats 
als carnavals del Vendrell, Cunit, Calafell o Vilafranca, entre 
altres.

Els actes de carnaval van continuar a la tarda amb una festa 
infantil a la societat La Margaridoia i un ball de disfresses al 
Casal de la Gent Gran dels Monjos.

El carnaval del municipi va acabar el dissabte dia 13 amb una 
festa Infantil al Centre Cultural i Recreatiu (CCRR) de la Ràpi-
ta i el ball de Carnaval i el concurs de disfresses, a la nit. f
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La rua de Carnaval dels Monjos és un dels 
exponents comarcals més importants del 
carnaval familiar i ha comptat enguany 
amb 2.170 participants de 29 carrosses i 
comparses.
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Pressupost municipal de 
gairebé 9 milions d’euros 
L’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos 
ha aprovat un pressu-
post municipal per al 
2016 de 8.991.575,97 eu-
ros. 

Es tracta segons l’alcal-
dessa Imma Ferret d’un 
“pressupost de conten-
ció, tant de la despesa 
corrent que es troba vin-
culada als ingressos or-
dinaris de la Corporació, 
com en l’apartat d’inver-
sions”.

Els comptes estan es-
pecialment centrats en 
la contenció o disminu-
ció de la despesa, en 
aquells capítols en els 
que ha estat possible, i 
l’increment ve donat per  
el foment d’accions que tinguin cura de 
l’atenció a les famílies i impulsin accions 
d’ocupació, cooperativisme, economia 
social i formació. En aquest sentit es 
continuen esmerçant molts esforços 
per corregir situacions que poden com-

El plenari és l’encarregat d’aprovar el pressupost municipal.

ció o els recursos propis 
en alguns casos. 

Entre les obres més 
destacades hi ha les des-
tinades a enllestir defi-
nitivament les reformes 
al celler i les cobertes 
del Castell de Penyafort, 
l’asfaltat de carrers, la 
construcció de nínxols 
nous, reformes en l’en-
llumenat públic, millores 
en la zona del mercat, 
a la piscina o a la deixa-
lleria municipal, entre 
altres.

L’Ajuntament no des-
carta la realització d’al-
tres inversions durant el 
2016 per bé que aques-
tes hauran d’estar con-
dicionades a l’obtenció 

de subvencions o a la incorporació d’ex-
cedents per majors ingressos. 

Els pressupostos van ser aprovats amb 
els vots favorables del grup municipal 
del PSC, els vots en contra de PA-CUP i 
ERC i l’abstenció de CDC. f

portar problemes d’exclusió social per a 
les persones. 

En el capítol d’inversions s’ha mirat de 
preveure el major nombre de projec-
tes possible, comptant en gran mesura 
amb subvencions per a la seva realitza-

Santa Margarida i els Monjos  i Subirats han encetat la ruta Sabors en Temps 
de Guerra, per donar a conèixer el patrimoni cultural relacionat amb la Guerra Civil i lligar 
cultura i gastronomia tot visitant el CIUDEB i el CIARGA i fent un àpat amb menges del temps 
de la guerra en un restaurant dels Monjos. La ruta es fa el tercer diumenge de mes.

El POUM 
és vigent

La Generalitat de Catalunya ha presen-
tat recurs de cassació contra la sentèn-
cia  del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) del passat mes d’octu-
bre en la que es declarava nul el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal (POUM) 
de Santa Margarida i els Monjos.

Conseqüentment el POUM aprovat 
per l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos i posteriorment aprovat 
definitivament  per la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Barcelona, manté la 
seva vigència mentre no es resolgui, pel 
Tribunal Suprem, el recurs presentat.
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Campanya contra 
el malbaratament alimentari

L’Ajuntament i la Mancomunitat Pe-
nedès Garraf han encetat la campanya 
‘Som gent de profit’, per conscienciar 
la població contra el malbaratament ali-
mentari i sobre la quantitat d’aliments 
encara aprofitables que es llencen.

‘Som gent de profit’ es va iniciar el pas-
sat dia 16 de febrer amb una xerrada 
sobre malbaratament i un tastet de pro-
ductes, a càrrec de l’associació Espigola-
dors.

Una part important de la campanya es 
durà a terme en els bars i restaurants 
dels municipi, que disposaran d’informa-
ció sobre el reaprofitament alimentari 
i oferiran bosses per tal que els clients 
puguin emportar-se el menjar a casa. 
També s’han previst dos tallers gratuïts 
sobre com aprofitar els aliments que es 
faran al Molí del Foix els dies 25 de febrer 
i 10 de març, a càrrec d’Isi Torres i Irene 
Gelpí. 

Durant la campanya s’habilitaran bús-
ties als equipaments municipals en les 
que es podran deixar idees de reaprofi-
tament i entre totes les propostes pre-
sentades es farà el sorteig de tres àpats 
per a dues persones en alguns dels esta-
bliments col·laboradors.

La iniciativa de la campanya és gairebé 
pionera al Penedès, si bé al municipi ja 
s’estan treballant des de fa temps temes 
de reaprofitament alimentari, com ara 
els que duu a terme l’associació Som So-

lidaris amb els excedents del mercat dels 
diumenges o el projecte ‘Pesa i Pensa’ de 
l’escola sant Domènec de la Ràpita, que va 
guanyar el premi Escoles Verdes de la Ge-
neralitat el passat mes de desembre. f

Presentació de la campanya Som gent de profit.

< Accions contra la violència masclista.

El Servei de Joventut, Tangram ha inici-
at un acompanyament formatiu per dis-
senyar i posar en pràctica actuacions de 
prevenció de les violències masclistes 
amb joves.

La iniciativa, que compta amb el suport 
de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat,  vol transformar el Tangram 
en un espai lliure de violències masclis-
tes, introduint elements preventius i su-
primint els que generin desigualtats de 
gènere. 

D’altra banda, també es dissenyarà 
una sessió formativa pel grup de grans 
de l’escola d’estiu que es realitzarà prè-
viament a la pintada d’un mural a l’equi-
pament juvenil Tangram sobre la temà-
tica de la violència de gènere.

Aquestes dues actuacions previstes es 
dissenyaran i implementaran junt amb 
el suport de personal tècnic de l’Asso-
ciació Candela de Barcelona, especialit-
zada en la prevenció de les violències 
masclistes.

Tangram lliure 
de violències masclistes
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Millores 
a Cal Salines

L’Ajuntament ha finalitzat la 
urbanització i millores als carrers del 
Ter i del Francolí, situats al barri de Cal 
Salines. El carrer del Ter s’ha pavimentat 
i s’hi ha ampliat el clavegueram, junt amb 
el canvi de l’enllumenat existent per un 
de nou.

En el cas del carrer del riu Francolí, 
s’ha obert i s’ha urbanitzat la zona 
per permetre el pas de serveis als 
habitatges propers i s’ha pavimentat el 
ferm amb formigó i llambordes, i un nou 
enllumenat. A més s’han pavimentat 
les voreres que faltaven del camí de Cal 
Salines.

Amb els canvis s’ha aconseguit una 
millora important en la urbanització 
d’aquesta zona del municipi.

Jornada de 
la Solidaritat 
El músic i compositor barceloní, Marc 
Parrot visitarà l’institut El Foix durant la 
Jornada de la Solidaritat que enguany 
es farà el 8 d’abril per explicar la seva 
experiència als estudiants de batxille-
rat. Aquesta activitat s’emmarca dins 
el Programa Flipart, que vol acostar els 
artistes i tècnics de l’espectacle als ins-
tituts de secundària per tal d’incentivar 
la presència de les arts escèniques entre 
els joves.

La Jornada de la Solidaritat, on l’ajun-
tament col·labora activament, és un 
clàssic de la programació de l’institut i 
inclou tallers i activitats molt diverses 
adreçades a l’alumnat de tots els cursos 
del centre en els que es treballen temes 
de cooperació, relació o comunicació, 
entre altres.

El Comerç del 
Foix ha instal·lat 
de nou el tòtem 
informatiu que havia 
tingut a l’entrada dels 
Monjos. En el monòlit, 
situat davant el punt 
d’informació del mercat, 
es pot trobar informació 
de l’associació i els 
comerços del municipi, 
així com també de les 
campanyes temporals 
que realitza l’associació.

Un any més  la 
casa de cultura Mas 
Catarro va acollir el 
passat mes de desembre 
la Mostra Artística Sant 
Raimon de Penyafort, 
que en aquesta edició 
va comptar amb la 
participació de 63 
artistes amb 102 
obres presentades, 
en les modalitats de 
pintura, ceràmica, 
escultura i fotografia. 
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El cor Margaridoia i els gegantons
encapçalen les Festes Majors d’hivern
Com cada any el mes de gener ha estat 
marcat per la celebració de les festes 
majors d’hivern organitzades per la Soci-
etat La Margaridoia dels Monjos i el Cen-
tre Cultural i Recreatiu Rapitenc, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Enguany 
les fetes han comptat amb dos clars pro-
tagonistes: el cor la Margaridoia, en el 
cas dels Monjos i els gegantons Antistius 
i Ginur a la Ràpita.

125è aniversari de la Coral Mar-
garidoia  
Un pregó de Joan Anton Milà, 
membre de la Coral la Margari-
doia i un sopar popular van en-
cetar el passat 15 de gener els 
actes de la Festa Major d’hivern 
dels Monjos. L’endemà dissabte 
es va dur a terme un concert i 
un ball de gala, a càrrec de l’or-
questra Slogan, a la mateixa so-
cietat.
El darrer dia de Festa Major es 
va dedicar a la celebració de la 
cloenda del 125è aniversari de 
la Societat Coral La Margaridoia. L’acte 
va començar amb la descoberta d’una 
placa d’homenatge al qui fou director 
de la coral Juan Antonio Labrador, a qui 
també si li farà un proper homenatge a 
Barcelona per part de la Federació de 
Cors de Clavé, i va seguir amb un concert 
a càrrec de les corals Amics de Penyafel, 
dels Monjos; l’Amistat, de la Ràpita; la 
Societat Coral del Penedès, de Vilafran-
ca i la coral amfitriona.

5è aniversari dels gegantons 
La Festa Major de la Ràpita es va dur a 
terme el següent cap de setmana, del 
22 al 24 de gener, i va començar amb un 
sopar i l’actuació de la Big Band de l’es-
cola de música Maria Dolors Calvet de 
Vilafranca.
L’endemà dissabte les activitats van in-
cloure una tirada de bitlles catalanes, 
una xocolatada i cinema per a la maina-
da, un ball de nit i la celebració del cin-

què aniversari dels gegantons Antistius i 
Ginur amb la narració de la seva història. 
L’endemà diumenge es va fer la tradici-
onal missa amb el cant dels goigs a sant 
Raimon de Penyafort per part de la coral 
l’Amistat, el pregó, a càrrec de Jordi Mi-
ralles, i una cercavila de commemoració 

i una cercavila de commemoració d’ani-
versari dels gegantons. 
A la tarda, la festa va acabar amb la re-
presentació de l’obra Fum, fum fum, a 
càrrec del grup de teatre de Sant Joan 
de Mediona, inclosa dins la programació 
de la Roda de Teatre de l’Alt Penedès. f

Festes Majors d’hivern als Monjos i la Ràpita.

f Emotiu homenatge a 
Juan Antonio Labrador, dins 
els actes de cloenda del 125è
aniversari de la Coral 
La Margaridoia 

f Els gegantons Antistius 
i Ginur de la Ràpita 
han celebrat el seu 
cinquè aniversari 
aquest mes de gener
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f Les prestatgeries de la Biblioteca 
acullen un fons de 32.531 volums 
i organitza nombroses activitats 
culturals i de foment de la lectura
per a tot tipus de públic

f La nova Biblioteca es va 
inaugurar l’any 2003 i quatre anys 
més tard obria el Biblio@ccés, una 
sala de lectura complementària per 
donar servei al poble de la Ràpita

f La Biblioteca va començar amb 
una aportació de llibres i 
revistes per part de 
l’Ajuntament i de donacions 
desinteressades del veïnat

letres, il·lustracions 
... tinta que enllaçada 
crea històries de grans 
aventures, vivències 
terrorífiques, difusió el 
coneixement i tot allò 
que vulguem demanar 
a un llibre. Volums que 
descansen ordenats 
metòdicament a 
biblioteques com la de 
Santa Margarida i els 
Monjos que just el 8 de 
març, fa 35 que es va 
inaugurar.

L



La Biblioteca
35 anys de lletres i activitats

L’11 de març de 1981 la Biblioteca de 
Santa Margarida i els Monjos va regis-
trar el seu primer llibre, el primer volum 
de la Gran Enciclopèdia Catalana. Tres 
dies abans, el 8 de març, s’inaugurava 
oficialment l’espai, situat als baixos de 
l’Ajuntament, on actualment hi ha la Po-
licia local. 

Des d’aquell primer llibre als 32.531 
volums que té actualment la Biblioteca 
han passat 35 anys farcits de lectures, 
de recomanacions, d’activitats i sobre-
tot de moltes lletres i històries viscudes.

Donacions inicials
La Biblioteca va començar a funcionar 

amb una aportació de llibres i revistes 
per part del propi Ajuntament i de dona-
cions desinteressades de veïns i veïnes 
del poble, que van voler contribuir a la 
creació del servei. 

A finals del 1982, i donada la poca capaci-
tat que oferia el local anterior, la biblioteca 
es va traslladar al carrer de Sant Josep, a la 
planta baixa de l’antic Ajuntament, on hi 
havia més espai i on es va poder dotar de 
més mobiliari i fons. Allà hi va estar 21 anys, 
fins al 31 de maig de 2003.

Un temps abans, l’Ajuntament s’havia fi-
xat com a eix prioritari l’aposta ferma per 
un equipament nou i de qualitat sota el 
suport i assessorament de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de Barcelona. La 
nova Biblioteca es va ubicar al carrer Cadí, 
en una zona que aleshores focalitzava el 
creixement del municipi, i es va inaugurar 
el 27 de maig de 2003. 

Quatre anys més tard, l’any 2007 
s’inaugurava també el Biblio@ccés de 
la Ràpita, una sala de lectura comple-
mentària de la Biblioteca municipal per 
donar servei al veïnat rapitenc. 

La Biblioteca continua sent actualment 
un espai de referència en l’àmbit de San-
ta Margarida i els Monjos i de la comar-
ca de l’Alt Penedès, no tan sols pel seu 
fons, sinó també per les iniciatives que 
duu a terme i les nombroses activitats 
culturals que promou. f

Lectures i activitats a La Biblioteca.

Trobada comarcal 
de clubs de 
lectura
Coincidint amb el trenta-cinquè aniversari 
de la seva inauguració, la Biblioteca 
acollirà aquest any la cinquena Trobada 
de Clubs de Lectura de l’Alt Penedès i el 
Garraf, que es durà a terme el 3 de juny 
a la casa de cultura Mas Catarro, amb la 
presència de l’escriptora Sílvia Romero. 
Les trobades acullen els nombrosos 
lectors de les nostres comarques que cada 
mes s’apleguen per debatre i comentar 
aquells llibres que han estat llegint.
Com a esdeveniment especial, la Biblioteca 
està treballant també en els actes al 
voltant de sant Jordi, especialment en 
la Tarda Cultural que es durà a terme el 
15 d’abril i en la que, com cada any, es 
prepararan activitats relacionades amb 
lectura a dins i a fora de la Biblioteca.
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Preinscripcions 
als centres educatius

La Generalitat ha fet públics els termi-
nis de preinscripció dels centres educa-
tius de Catalunya per aquest 2016 i que 
afecten els ensenyaments d’educació 
infantil, educació primària, educació se-
cundària obligatòria, centres integrats i 
ensenyaments professionals de música 
i dansa.

Per fer la preinscripció cal presentar la 
sol·licitud i la documentació en els ter-
minis establerts i que enguany són els 
següents: del 30 de març al 7 d’abril, per 
al segon cicle d’educació infantil, edu-
cació primària, centres integrats i edu-
cació secundària obligatòria; del 30 de 
març al 15 d’abril, per als ensenyaments 
professionals de música i dansa; i del 2 al 
13 de maig, per a les llars d’infants mu-
nicipals. 

Prèviament, cada centre educatiu rea-
litza reunions o visites als centres, per 
tal que les famílies coneguin els seus 
projectes educatius i puguin veure les 
instal·lacions.

A Santa Margaria i els Monjos les reu-
nions es faran el dia 2 de març a l’escola 
Arrels, el 8 de març a l’escola sant Do-
mènec i el 10 de març a l’escola Dr Sa-
maranch, totes elles a les 5 de la tarda.

En el cas de l’institut El Foix, la jornada 

és prevista el dia 1 de març a les 6 de la 
tarda.

A les llars d’infants Xiroi dels Monjos i 
la Ràpita, la jornada de portes obertes 
es farà el  dissabte, 16 d’abril, de 10 del 
matí a 1 del migdia. f

Obertes les preinscripcions 2016

Adéu a 
Antoni Vilella

El passat gener moria a Barcelona a 
l’edat de 99 anys Antoni Vilella Vallès, 
mecànic de l’aviació republicana i presi-
dent de l’Associació d’Aviadors de la Re-
pública (ADAR).
L’Antoni va tenir un lligam molt estret 
amb Santa Margarida i els Monjos i es-
pecialment amb el CIARGA ja que des 
d’ADAR s’ha treballat de forma molt 
estreta amb el centre per conservar i 
difondre la memòria històrica i el paper 
de l’aviació republicana en la Guerra Ci-
vil espanyola. 

Nova edició
de la cursa 
Rebentaespardenyes
El Ball de Diables de la Ràpita ja ha 
començant a organitzar la cursa 
Rebentaespardenyes, que es cele-
brarà el pròxim 17 d’abril.
La cursa inclou una mitja marató i 
una cursa d’11,5 km de fàcil abast, 
amb menys desnivell i apta per a 
corredors que s’inicien.
Paral·lelament també organitzaran 
l’habitual caminada de muntanya 
amb dos circuits, un d’uns 15 km i 
una altre d’uns 8 km, que passarà 
per alguns racons meravellosos del 
Parc del Foix.
Les inscripcions estan obertes i es po-
den fer al web www.diablesrapita.com 
fins al 3 d’abril.

Imatge de la Festa 
Major dels Monjos
La Comissió de Festes dels Monjos 
ha convocat un concurs per escollir 
la imatge gràfica que acompanyarà 
la Festa Major dels Monjos d’aquest 
2016. Podran participar-hi artistes 
de qualsevol disciplina i majors de 16 
anys. Les bases completes es poden 
consultar al web santamargarida-
ielsmonjos.cat i el termini de lliura-
ment de treballs finalitza el 8 d’abril.

Mercat d’artesania
amb inflables
El proper 6 de març es durà a terme 
una nova edició del Mercat d’Ar-
tesania, Pintura i Brocanters dels 
Monjos amb la presència d’inflables 
i activitats per a la quitxalla. 
El mercat es duu a terme cada pri-
mer diumenge de mes al carrer del 
Raval de Sant Martí i la plaça de Pau 
Casals i està organitzat per l’Associ-
ació d’Artesans i Brocanters del Pe-
nedès i Garraf.
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Eleccions
generals 
al desembre
Santa Margarida i els Monjos va viu-
re amb plena normalitat la jornada de 
les Eleccions Generals del passat 20 de 
desembre, amb una alta participació 
(70,6%), que va superar en 3,2 punts la 
de les eleccions de 2011.
Pel que fa als resultats, En 
Comú - Podem va aconse-
guir 851 vots (24,4%), segui-
da del PSC-PSOE, amb 770 
vots (22,1%) i d’ERC-CATSÍ, 
amb 512 (14,7%). Els resul-
tats van donar també 464 
vots a Democràcia i Lliber-
tat (13,32%); 450 vots a Ciu-
tadans (12,92%) i 296 vots 
al PP (8,5%). Altres formaci-
ons polítiques no van supe-
rar el 2% dels vots emesos.
L’alcaldessa Imma Ferret 
va valorar molt positivament el trans-
curs de la jornada i va voler agrair pú-
blicament la tasca dels membres de les 
meses, del personal de l’Ajuntament.

S’aprova la creació 
del Consell de Comunicació 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha aprovat el reglament del Con-
sell de Comunicació del municipi, amb 
l’objectiu de vetllar per la Transparència 
i l’equitat informativa de la institució.

El text, aprovat per unanimitat de tots 
els grups municipals en el plenari ce-
lebrat aquest mes de febrer, recull el 
decàleg de bones pràctiques de Comu-
nicació Local impulsat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i estableix les 
característiques i funcions que tindrà el 
Consell, així com també la seva compo-
sició.

Participació de les entitats
El Consell estarà format per l’alcal-

dessa i els regidors de comunicació i 
cultura, un representant de cada grup 
municipal, una persona del municipi co-
neixedora dels mitjans de comunicació 

i quatre persones que representin les 
entitats d’educació, les esportives, les 
socials i les culturals.  

Els membres del Consell s’escolliran 
una vegada el reglament estigui apro-
vat definitivament. D’aquesta manera 
es convocarà properament a les enti-
tats a una reunió per escollir els seus 
representants.

El reglament del Consell estableix que 
aquest es reunirà com a mínim dues ve-
gades l’any o, en tot cas, cada vegada 
que les necessitats informatives o co-
municacionals ho requereixin i la dura-
da del mandat dels seus membres serà 
de quatre anys, coincidint amb el man-
dat de la corporació municipal.

Les sessions del consell seran públi-
ques i obertes a qualsevol persona que 
hi podrà assistir i intervenir, si s’escau, 
amb posterioritat als debats. f

A Santa Margarida presenta una millor imatge des d’aquest mes de gener. 
L’Ajuntament ha desbrossat els entorns de l’església i ha col·locat alguns elements de protecció 
de l’espai per tal de limitar-ne l’accés. El consistori està treballant també en la creació d’un 
conveni amb el Bisbat per poder estudiar altres mesures de millora.

Desplegament 
de fibra òptica

Telefònica ja té pràcticament enllestit 
el desplegament de fibra òptica a Santa 
Margarida i els Monjos. Segons ha in-
format la companyia a l’Ajuntament, el 
desplegament està a hores d’ara al 85% 
d’execució. Els responsables de la com-
panyia informen que els queden algu-
nes zones de Tres Pins, on s’està fent un 
nou projecte de canalització; el barri de 
La Rovira, on la negativa de pas per una 
finca ha retardat tot el desplegament 
a la zona; o altres retalls a diferents in-
drets del municipi on s’estan acabant de 
fer les darreres canalitzacions. 

El desplegament afecta únicament als 
nuclis d’habitatges. En el cas dels polí-
gons industrials l’Ajuntament està estu-
diant com es pot dur a terme l’aplicació.
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El Comerç del Foix ha presentat la nova guia comercial de l’entitat. La publicació  
inclou un mapa detallat amb la ubicació i la informació de contacte amb adreces i telèfons dels 
establiments adherits a l’associació. La guia, que els representants de l’associació han presentat 
ja a l’Ajuntament, es començarà a repartir pels comerços properament.

Control dels
gats al carrer
L’Associació de Gats de Santa Margari-
da i els Monjos, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, està treballant des de fa 
3 anys pel control i cura de les colònies 
de gats urbanes que hi ha al municipi. 
Aquesta és una tasca que sovint resulta 
feixuga, donat que l’índex d’abandona-
ment de felins sol ser molt elevat. 
Des de l’associació recorden que la mi-
llor manera de controlar la natalitat dels 
gats de carrer, comença per l’esterilitza-
ció dels animals domèstic, tant a la prò-
pia llar com si en un futur fugen de casa. 
Els professionals recomanen els beneficis 
de l’esterilització per evitar que els ani-
mals fugin, es barallin, puguin patir o pro-
vocar accidents de trànsit o problemes de 
soroll i convivència amb el veïnatge.  
També és important recordar que ali-
mentar els animals a les vies o espais 
públics sense autorització es considera 
una infracció.

Orientació a
l’institut El Foix
El servei de joventut Tangram ofereix, 
un any més, sessions d’orientació aca-
dèmica a l’institut El Foix dels Monjos. 
Aquestes trobades estan adreçades a 
tot l’alumnat de quart d’ESO i de segon 
de Batxillerat i es reparteixen al llarg 
del curs en tres sessions, en les quals es 
tracten temes importants per als estu-
diants en els moments de canvis en els 
que es troben. 
En concret s’aborden qüestions com 
la problemàtica de la presa de decisi-
ons, l’autoconeixement o les opcions 
acadèmiques existents. Les sessions es 
realitzen d’una forma molt participava i 
permeten oferir als estudiants tota la in-
formació necessària per tal que puguin 
decidir el seu futur tenint en compte els 
seus interessos i habilitats. 

Els entorns 
del Castell de 
Penyafort han estat 
desbrossats darrerament 
per part dels operaris 
municipals. Aquesta és 
una tasca que es coordina 
amb el manteniment 
periòdic que realitza 
també el Parc del Foix 
per tal de mantenir 
l’estat d’aquesta zona 
del valor paisagístic.

La neteja dels 
escocells és una de les 
tasques que duu a terme 
de forma periòdica la 
brigada municipal a 
diferents espais del 
municipi. Amb això 
s’aconsegueix la millora 
del seu aspecte i facilitar 
el drenatge de l’aigua per 
a l’arbrat. Darrerament 
s’ha intervingut en la 
neteja dels que hi ha a 
la zona de can Macià. 
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Es crea el registre 
d’acolliments civils 

El registre permetrà la realització de cerimònies d’acolliment civil.

Mesures de 
prevenció del 
mosquit tigre
Aquest hivern càlid ha fet recoma-
nable avançar les mesures de pre-
venció i control del mosquit tigre. És 
per això que cal recordar que és fo-
namental eliminar l’acumulació d’ai-
gua en espais públics i privats i trac-
tar les basses, estanys o piscines. 
Enguany des del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes s’ha presentat 
també el projecte Atrapa el Tigre, 
amb una web i un aplicació al mòbil 
per fer el  seguiment del mosquit a 
Catalunya amb la col·laboració ciu-
tadana.

Procés 
participatiu 
per escollir nom
L’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos engegarà aquesta pri-
mavera el procés participatiu per 
decidir el nom que se li donarà a la 
plaça situada al costat de l’església 
dels Monjos.
Els grups municipals van acordar 
que el procés es dugués a terme la 
passada tardor però, finalment i de 
forma consensuada, es va decidir 
ajornar-lo, donada l’acumulació de 
cites electorals dels darrers mesos.  

Casa dels Passos 
Petits a la Ràpita
La Casa dels Passos Petits ha obert 
també les seves portes a la Ràpita. 
El servei està adreçat a infants de 0 
a 3 anys, acompanyats d’un adult, 
per oferir un espai d’interrelació 
adults-infants-professionals.
La Casa funciona de 10.30 a 12.30 h. 
A la Ràpita, els dimarts, a la llar d’in-
fants i als Monjos, els dilluns i diven-
dres al pati de ca l’Antic. El servei és 
gratuït i no cal inscripció. 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha aprovat la creació d’un regis-
tre d’acolliments civils al municipi que 
reguli la presentació en societat dels 
nous infants i el compromís d’iniciar-los 
en el camí dels valors de la dignitat hu-
mana.

L’acolliment civil existeix ja a diverses 
poblacions de Catalunya i té com a ob-
jectiu donar la benvinguda als infants i 
joves al municipi. 

Per materialitzar els acolliments es ce-
lebrarà un acte laic, públic i individual 
que, segons el reglament aprovat, serà 
presidit per l’alcaldessa o persona en 
qui delegui. Durant la cerimònia es lle-
giran preceptes de la Convenció sobre 
els drets de la Infància de l’ONU i de la 
resta de normativa de referència i les 
persones sol·licitants o testimonis po-
dran també llegir alguns altres textos si 
ho desitgen. En el mateix acte els pares, 
mares o tutors legals de l’infant o jove i 

les persones que actuïn com a testimo-
nis, es comprometran a tenir-ne cura i 
educar-lo en els principis democràtics i 
en els seus drets i deures com a ciutadà 
o ciutadana. 

La inscripció en el registre és gratuï-
ta, si bé cal tenir en compte que per a 
la cerimònia d’acolliment l’ús de deter-
minats espais de l’Ajuntament està sot-
mès a taxa. 

Per demanar la inscripció en el registre 
caldrà presentar primer una instància a 
l’Ajuntament junt amb la documentació 
necessària.Els inscrits hauran de ser in-
fants o joves fins a 18 anys i els sol·lici-
tants caldrà que estiguin empadronats 
al municipi.

La creació del Registre d’Acolliments 
Civils de Santa Margarida i els Monjos va 
ser aprovat en el plenari d’aquest mes 
de febrer amb el suport dels grups del 
PSC i CIU, l’abstenció de PA-CUP i el vot 
contrari d’ERC. f
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Activitats entranyables 
de Nadal i Reis

Sembla que ens quedin molt lluny les 
festes nadalenques tot i que tot just les 
hem deixat a tombar de la cantonada. 
Amb elles han quedat en el record les 
llums de Nadal al carrer, els pessebres, 
els retrobaments familiars, els guarni-
ments, els àpats o les múltiples activi-
tats fetes.

Al municipi les festes van començar a 
principis de desembre amb la inaugu-
ració de la il·luminació nadalenca i van 
continuar amb la segona i exitosa edició 
de la fira de Nadal, però també n’han 
estat protagonistes els parcs lúdics 
d’esports i inflables, el tió gegant de la 
plaça de Pau Casals, la recollida de les 
cartes per part dels patges, els Reis de 
l’Orient, que enguany van estrenar nous 
vestits dissenyats per la Raquel Hidalgo 
i confeccionats per la Judit Canyís, amb 
una nova rebuda de Ses Majestats a la 
rambla de Penyafel, o els concerts de 
Nadal, entre moltes altres activitats. f
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Aplecs, caramelles 
i activitats de Pasqua 

Les caramelles centraran un any més 
les activitats festives de Setmana San-
ta a Santa Margarida i els Monjos. Com 
mana la tradició, tant el dissabte 26 de 
març a la tarda, com el diumenge 27 de 
març al matí, les corals del municipi ani-
ran cantant caramelles per diferents in-
drets de la Ràpita i dels Monjos. 

Els actes inclouran també diverses ce-
lebracions litúrgiques, i en l’àmbit més 
lúdic es farà el sorteig del concurs per a 
regalar mones de Pasqua que cada any 
organitza l’associació Comerç del Foix.

Els actes més concorreguts, però, es 
celebraran el dilluns de Pasqua. 

L’Aplec de Penyafel començarà a dos 
quarts de dotze amb la Missa Cantada 
a l’ermita i la posterior ofrena de flors. 
Després de l’ofici, la Coral La Margari-
doia oferirà una cantada de caramelles 
que donarà pas a una ballada de sar-
danes a càrrec de la cobla La Catània i 
a continuació es repartiran les racions 
de la gran paella d’arròs per a 400 per-
sones, un clàssic de l’Aplec de Penyafel. 
Els actes finalitzaran amb el cant de la 
salve a l’ermita.

L’Aplec de Montanyans, que enguany 
celebra la seixanta-unena edició, co-
mençarà amb la Solemne Missa, en 

el transcurs de la qual es cantaran els 
Goigs de Santa Maria de Montanyans.  
En acabar, hi haurà una cantada de Ca-
ramelles a càrrec de les corals locals, 
L’Amistat i La Bombeta Màgica de la 
Ràpita. f

Aplec de Penyafel.

Tallers d’educació 
alimentària 

L’Ajuntament ha organitzat un seguit 
de tallers per oferir orientació educativa 
en qüestió alimentaria. Les sessions ha 
estat una iniciativa de la pediatra Imma 
Pablos i la infermera Eva Casan, del CAP 
del municipi, per tal que les famílies 
coneguessin temes d’alimentació des 
de la perspectiva nutricional, relacional 
i econòmica basada en el principis de la 
criança positiva. 
Els tallers s’han programat a la Ludote-
ca i a l’escola Dr. Samaranch el 16 i 23 de 
febrer. 

Població lliure
de l’herbicida
glifosat
L’Ajuntament eradicarà l’ús del gli-
fosat dels espais verds i de la via 
pública al municipi. El glifosat és un 
herbicida molt persistent al medi. 
Ens els parcs infantils del municipi 
no s’havia utilitzat mai, però a par-
tir d’ara es deixarà d’usar també a la 
resta d’espais públics. La proposta 
va néixer d’una moció del grup mu-
nicipal PA-CUP i es va aprovar per 
unanimitat
A Catalunya, fins al moment, dotze 
poblacions han aprovat propostes 
similars.

Els alumnes 
del PFI a concurs 
Els alumnes del PFI van participar 
de forma voluntària en el “Te quiero 
bien”, un concurs de fotografia di-
gital del programa de Prevenció de 
la Violència de Gènere de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià del Besòs.
Els participants van ser l’Amina, la 
Fàtima i la Sheila, en Diego, el Ja-
ouad i el Xavi, l’Abdellah i l’Edgar 
Crespo.
La foto d’aquest darrer participant 
va ser la guanyadora del concurs 
amb un premi valorat en 150 euros.

Els gegantons 
a Montserrat
Coincidint amb el seu cinquè aniver-
sari, els gegantons Antistius i Ginur, 
de la Ràpita, aniran a Montserrat 
el proper dia 17 d’abril. A manca de 
concretar els detalls de la sortida, 
s’està treballant en la possibilitat 
d’habilitar un autocar des de la Rà-
pita fins a Montserrat, tot i que els 
gegantons i portadors, pujaran a la 
muntanya amb el cremallera. 
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Sobre rodes i 
amb diversió. Així van 
poder passar una bona 
estona  els nens i nenes 
de l’escola Arrels, que a 
principis d’aquest febrer 
van participar dels tallers 
organitzats pel Club Patí 
Monjos i el Patinatge 
Artístic Monjos per a 
ells al pavelló municipal 
i a la pista vella de 
l’avinguda de  Catalunya.

Parc Nadalenc 
esportiu 
A banda dels àpats, les neules i els tor-
rons, les festes nadalenques han ofert 
una àmplia programació d’activitats 
que ha inclòs la tradicional proposta del 
Parc nadalenc Esportiu amb una àmplia 
participació d’infants.
La iniciativa, organitzada des del servei 
d’esports de l’Ajuntament, és una cita 
clàssica que es fa a la pista de l’avingu-
da de Catalunya, amb una gran partici-
pació d’infants. El parc va comptar amb 
una àmplia oferta d’esports, com ara 
futbol, bàsquet, voleibol o el rocòdrom, 
circuits d’aventura i tallers diversos. En-
guany també van comptar amb actuaci-
ons/tallers dels Falcons i els Castellers 
de Vilafranca. 
El Parc Nadalenc Esportiu es va fer en-
tre el 23 de desembre i el 4 de gener. 

Nou triomf de 
Daniel Gibert 

El pilot dels Monjos, Daniel Gibert, és 
el nou campió de la Copa d’Espanya 
de SuperEnduro en la categoria elit. El 
Superenduro es caracteritza per rea-
litzar-se en espais tancats com estadis 
o places de toros i és el primer any que 
es duu a terme a Espanya degut a que 
té major impacte televisiu. Aquest nou 
campionat estava format per un total de 
tres proves (Cuenca, Àvila i Moralzarzal) 
on el pilot local, que forma part del Moto 
Club Sitges, es va 
imposar amb una 
clara autoritat en 
les dues primeres 
proves per davant 
de pilots de pes in-
ternacional. 

Després d’aquest 
nou títol Gibert 
es veurà les cares 
amb els millors pi-
lots del món d’aquesta especialitat en el 
campionat del món que va començar el 
passat  desembre a Polònia, seguit d’Ale-
manya, on va quedar en 8a posició i Ar-
gentina, Brasil, República Checa i Madrid.

La canalla del 
Club Patí Monjos van 
participar també de les 
festes nadalenques tot 
mirant de fer cagar el 
tió instal·lat a la plaça 
de Pau Casals. Entre 
rialles i garrotades, els 
nens i nenes s’ho van 
passar d’allò més bé i 
fins i tot van aconseguir 
que el tronc màgic els 
cagués la nova roba 
d’entrenament de l’equip.
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GRUPS MUNICIPALS

Tot just iniciat el nou any i aprovats els pressupostos d’un clar 
caràcter social, donem continuïtat als projectes amb els que 
els socialistes ens vam comprometre en les passades elecci-
ons municipals. Un programa que incloia molts suggeriments 
i iniciatives que ens vau fer arribar els veïns, veïnes, entitats 
i associacions, amb qui ens anem trobant regularment, com 
a mínim un cop a l’any. Tenim molt present i estem en conti-
nu contacte amb la societat, per conèixer les inquietuts, les 
preocupacions i les millores que la ciutadania demana a l’ad-
ministració més propera. És per això que el grup Socialista 

anem fent reunions a tots els barris i pobles del municipi, en 
una convocatória oberta a tothom, perquè la gent pugui ex-
pressar tot allò que cregui oportú als representants del nos-
tre partit, amb l’alcaldessa al capdavant. Aquestes” reunions 
de Barris”, pretenen ser un fil conductor de la gestió muni-
cipal, ja que totes les propostes sorgides són traslladades a 
l’equip de govern de l’Ajuntament. Des d’ara, al febrer fins 
al juny, s’aniran convocant aquestes reunions per zones, a 
les que hi sou tothom benvinguts. Perquè som gent com tu. 
 www.alteucostat.info   www.facebook.com/socialistesmonjos PS
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Comptem amb tu

Ja tenim Consell de Comunicació. A proposta d’ERC per fi el 
consistori s’ha dotat d’un organisme que amb la participació 
de les associacions i les entitats municipals, podrà vetllar per 
una informació objectiva i veraç al servei de tots els veïns i ve-
ïnes i no d’una minoria. A ERC volem que els mitjans de comu-
nicació que paguem entre tots estiguin al servei de tothom, i 
que la informació municipal sigui representativa de tot el que 
passa. La creació del Consell ha estat una gota d’aigua en un 
mar de canvis municipals imprescindibles. A partir del mes de 
gener ja és d’aplicació la llei de “Transparència, accés a la infor-

mació pública i bon govern”. La llei té per objecte ampliar i re-
forçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir 
el dret d’accés a la informació i establir les obligacions de bon 
govern que han de complir els responsables públics. El Mapa 
Infoparticipa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona 
suspèn la transparència de l’Ajuntament de SMiMonjos amb 
un 43.9 sobre 100. Olèrdola obté un 85.37, Vilafranca 73.17, 
Sant Sadurní un 60.98 i Subirats 48.78. 
ercmonjos@gmail.com   www.facebook.com/esquerrasmmonjos

De mica en mica s’omple la pica

Horaris d’atenció al públic del grup de CDC a l’Ajuntament.
Tots els dilluns de 20 a 21 h, a l’Ajuntament



Albert Pi
famor
Penso que l’educació 
en el lleure és un espai 
molt important per 
transmetre valors i 
gaudir de coses que 
en el dia a dia no 
tenim en compte, com 
poden ser la natura 
o el fet de compartir 
experiències amb nens i nenes de 
diferents edats. Nosaltres, els monitors, 
representem un paper molt important 
ja que podem ser un referent per a ells 
però també tenim molt per aprendre i 
per  créixer com a persones al seu costat.

Marta Colomer
fcompartir i cooperar
Participar de l’esplai 
és una oportunitat 
per experimentar el 
projecte de crear un 
esplai des de zero, 
d’establir vincles 
amb els infants i de 
treballar amb els 
altres monitors per 
crear una cosa nova tot recordant allò 
que fèiem quan érem petits a l’esplai o 
creant coses inventades per nosaltres. 
Amb el nou esplai, a més, hem fet 
una forta aposta per la natura perquè 
estem en un entorn privilegiat i creiem 
que no l’acaben d’aprofitar prou.

Aitor Guxens
falegria
Participar en el nou 
esplai El Vesper per a 
mi és un projecte molt 
motivador perquè 
mai havia pogut 
estar en un projecte 
nou, amb gent nova, 
amb moltes ganes. 
Realment és molt engrescador. Des del 
Tangram em van proposar de formar-
ne part i em va semblar molt bona idea 
perquè feia dos o tres anys que l’esplai 
no acabava de funcionar i perquè permet 
oferir als infants un seguit de valors que 
complementen els de l’escola i la família.

Nou esplai El Vesper
Esperit de superació

El nou esplai ja ha començat a funcionar.

Sovint quan veiem una abella fugim per 
por de que ens piqui, però sabíeu que 
sense les abelles no hi hauria vida? Grà-
cies a elles podem gaudir de totes les 
flors del planeta i del plaer de tastar la 
mel.

Així es presenta el nou esplai El Ves-
per, que ha començat les seves activi-
tats fa algunes setmanes com la nova 
generació d’ aquell esplai que mai va 
morir, amb una nova imatge i monitors 
i monitores disposats a fer jugar, apren-
dre i explorar a tots aquells infants que 
ho desitgin, com les abelles disposen de 
diferents cel·les on fabricar el gust tan 
dolç de la natura i fer créixer a les peti-
tes abelles del poble. 

El treball de creació del nou esplai s’ha 
fet conjuntament des dels serveis de jo-
ventut i d’infància de l’Ajuntament amb 
els joves per aconseguir una renovació 
total de l’esplai que hi havia hagut i per 

convertir-lo en una nova entitat amb 
moltes ganes de treballar amb i pels in-
fants.

Des d’aquests serveis, les seves coor-
dinadores, Teresa Rovira i Sara Ayoso, 
valoren de forma molt positiva la crea-
ció del nou esplai ja que “els valors i els 
aprenentatges que desenvolupen els 
joves en el seu paper de monitors i els 
infants no es paguen amb tot l’or del 
món. Hem de posar la catifa vermella 
per totes aquelles persones que de for-
ma voluntària es carreguen a la motxilla 
una feina tan important com educar, 
tot jugant i gaudint, els nens i nenes del 
nostre municipi”.

Les activitats de l’esplai El Vesper es 
duen a terme els dissabtes de 10 a 13 h, 
a ludoteca La Baldufa dels Monjos i està 
adreçat a infants nascuts entre 2004 i 
2011. En aquesta primera nova etapa es 
farà fins al 28 de maig. 

Ens en sortim  ;-)


