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Mercat 
d’intercanvi 
de roba
La plaça de Pau Casals va acollir el 
passat 22 de novembre una nova 
edició del Mercat d’Intercanvi de roba 
i complements amb una molt bona 
acceptació per part de les persones 
usuàries, que, durant la setmana 
anterior, van portar les peces de roba 
a intercanviar a la parada situada 
davant de l’Ajuntament i gestionada 
pels voluntaris del Banc del Temps.
El Mercat d’intercanvi es fa dues vegades 
a l’any (primavera i tardor), està obert 
a tothom i aposta pel foment de la 
reutilització i el reciclatge per donar 
una segona vida a objectes i peces 
que ja no s’utilitzen però que poden 
interessar a altres persones. El mercat 
està impulsat des del Banc del Temps 
i va permetre intercanviar 234 peces 
de roba i recollir 16 quilos de menjar.

Castanyasso 
terrorífic
Un nombrós grup de nois i noies es va 
reunir el passat 28 d’octubre al vespre, 
al pati del Tangram per viure la segona 
edició del Castanyasso Terrorífic. 
Es tracta d’una activitat adreçada als 
joves a partir de dotze anys per viure de 
forma particular i amb una ambientació 
teatralitzada i d’intriga les tradicions 
de la castanyada i de Tots Sants.
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Primera Fira de la Transhumància
El 25 d’octubre es dugué a terme als Monjos la primera edició 

de la Fira de la Transhumància. Organitzada per l’Ajuntament, 
la fira s’emmarca en el treball que s’està fent amb Llívia i Lluçà 
per recuperar antics camins ramaders del Pirineu a la costa. 

Els actes de la Fira van començar divendres 23 amb un es-
pectacle infantil a la Biblioteca, inclòs dins les activitats del 
programa Viu el Parc, i una ponència sobre el camí ramader. 

Dissabte es va fer una xerrada per donar a conèixer l’experi-
ència de ciclistes fent el camí ramader, un maridatge de vins i 
formatges i una sessió de músiques i danses populars.

Diumenge 25 va començar amb una caminada i el primer 
Mercat de vins, caves i formatges, ubicat a l’entrada del mer-
cat dels Monjos i que comptà amb una exhibició del Ball de 
Pastorets. f 

El grup de Joves dels Monjos, amb 
el suport del servei de joventut, Tangram, 
van organitzar el passat 31 d’octubre la 
segona edició de la castanyada popular 
a la pista de l’avinguda de Catalunya
La festa va comptar amb més de 200 
assistents entre els que hi havia un notable 
grup de jovent  i famílies que van poder 
gaudir del sopar, sorteig de premis, ball i fins 
i tot d’un “photo call” amb la la castanyera.
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Premis Mañé i 
Guillaumes

Dins els actes de la Festa del Most de la 
Ràpita, el dissabte 14 de novembre es va 
fer el lliurament dels XXVII Premis Joan 
Mañé i Guillaumes convocats pel Grup 
d’Estudis Rapitencs.

El certamen va comptar amb més de 
935 treballs, des de P3 fins a adults, 
en múltiples categories i tots els 
guanyadors van rebre un trofeu i un 
llibre. Els 4 guanyadors de prosa i poesia 
de la categoria adults van rebre també 
guardons en metàl·lic de 125 i 65 euros. 
L’acte va finalitzar amb una xerrada del 
filòleg August García sobre escriptura.

Els treballs guanyadors sortiran 
publicats properament a la revista 
Antistiana del Grup d’Estudis Rapitencs.

Agermanament 
amb escoles
senegaleses

L’escola Sant Domènec, de la Ràpita, 
junt amb onze escoles verdes catalanes 
més, ha començat el camí per agerma-
nar-se amb escoles de la regió senega-
lesa de Fatick. El passat 27 de novembre 
es va celebrar a l’escola la primera de les 
xerrades prèvies al contacte entre els 
centres. L’objectiu de la col·laboració és 
enriquir el projecte d’Escola Verda, tre-
ballar per aconseguir escoles més netes 
i sostenibles i, sobretot, alumnes més 

conscients de les problemàtiques am-
bientals i respectuosos amb el planeta.

A partir d’ara, començaran els contac-
tes a través de videoconferència i de les 
xarxes socials i treballaran per assolir els 
objectius que hagin decidit prèviament.

Unes 100 
persones  van 
participar a l’estada 
a Montserrat que 
s’organitza des dels 
Monjos. Els actes es van 
fer el 21 i 22 de novembre 
i van comptar amb les 
tradicionals caminades 
diürna i nocturna, la 
xocolatada, les visites 
lliures dels participants 
o l’assistència a 
les celebracions 
eclesiàstiques.

El calendari del 
Parc del Foix 
tornarà aquest any a 
les llars durant aquest 
mes de desembre. La 
publicació estarà formada 
per imatges realitzades 
pel fotògraf rapitenc 
Domènec Freixedes que 
reprodueixen diferents 
elements naturals i 
agrícoles dels àmbits 
del Parc del Foix al 
llarg de tot l’any.
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La Festa del Most de la Ràpita
concentra activitats

La Festa del Most de la Ràpita ha pro-
gramat enguany la concentració de les 
seves activitats per aconseguir que el 
públic pugui gaudir de més oferta du-
rant la celebració. Aquest any ja s’ha fet 
coincidir el Corre-Cellers amb la Mostra 
de Vins i Caves amb unes valoracions 
molt positives dels organitzadors.

Les activitats de la Festa del Most van 
començar el dissabte 7 de novembre 
amb la gimcana de tractors i el concurs 
de poda i van incloure també la tradici-
onal nit de muntanyisme o una xerrada 
sobre biodinàmica.

El dia 13, Aina Mallol, cap de colla dels 
Xicots de Vilafranca, va obrir la Mostra 
de vins D.O. Penedès i Cava i un cap de 
setmana amb actes com l’esmorzar po-
pular, el Corremost, el lliurament dels 
premis literaris, el Corre-cellers, la sardi-
nada popular, actuacions de monòlegs o 
el concurs de Tastavins de la Ràpita. f
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Contra la 
violència 
masclista
Com cada any, l’Ajuntament va orga-
nitzar el passat 25 de novembre l’acte 
central de la campanya de sensibilit-
zació contra la violència masclista. La 
vetllada es va dur a terme a la casa 
de cultura Mas Catarro i va comptar 
amb la lectura de frases elaborades 
i llegides per joves del municipi, l’en-
cesa d’espelmes, un minut de silenci 
en record de les víctimes de violència 
i l’elaboració de xapes personalitza-
des. 
Durant l’acte es va poder visionar el 
vídeo ‘Missatges: l’Amor no fa mal’ i 
es va inaugurar l’exposició ‘Mosaics’ 
que s’ha elaborat amb fotografies 
de col·lectius diversos mostrant el 
seu rebuig a la violència masclista.  
La mostra es pot visitar fins el 16 de 
desembre a la Biblioteca i del 17 de 
desembre al 8 de gener estarà ubica-
da a l’Espai Municipal Antistiana de la 
Ràpita.
La campanya ha comptat amb el su-
port de nombrosos equipaments, 
centres educatius i enguany també 
amb el Comerç del Foix.

Es crea el Pla local de 
desenvolupament turístic

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha fet una aposta per la dinamit-
zació turística i dels atractius naturals i 
patrimonials del municipi amb la pre-
sentació d’un Pla de desenvolupament 
Turístic elaborat conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona. 

La redacció del document ha comptat 
amb una àmplia participació i estableix 
les accions a dur a terme en els propers 
anys en matèria de promoció.

L’alcaldessa de Santa Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret, s’ha mostrat molt 
satisfeta del resultat del treball realit-
zat, donat que “ha permès treballar 
molt estretament amb tots els agents 
implicats per analitzar necessitats con-
juntes i establir prioritats i línies d’actu-
ació futures”. 

El Pla estableix com a públic potenci-
al  per a Santa Margarida i els Monjos el 
mercat català i preveu quatre eixos de 

Presentació del Pla de Desenvolupament Turístic.

treball fins a l’any 2018, centrats en el 
territori, la gestió, la creació de produc-
tes i la promoció i comercialització. Per 
l’any vinent, després d’una fase d’anà-
lisi de recursos que ja s’ha dut a terme 
aquest 2015, el Pla estableix la necessi-
tat de crear una taula de turisme amb 
els agents locals, acompanyada d’un 
programa de formació pel sector turís-
tic i comercial i la creació de sessions de 
treball per desenvolupar nous produc-
tes turístics.

Un any del Punt d’Informació
La presentació del Pla de Desenvolupa-
ment Turístic coincideix amb el primer 
any de funcionament del Punt d’Infor-
mació Turística situat al mercat dels 
Monjos, i que ha permès la dinamitza-
ció dels elements turístics locals i l’ob-
tenció de majors elements de conei-
xença del públic visitant al municipi. f
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Mercat als Monjos, 
mosaic de 
productes i abast 
supracomarcal

oba, alimentació, plantes, 
parament... Al mercat 
dels Monjos es pot 
trobar gairebé de tot i 
en diumenge. Això, unit 
a unes bones condicions 
d’aparcament i a una 
oferta acurada han fet que 
a punt de complir 25 anys, 
el mercat s’hagi convertit 
en un referent a la comarca 
i a nombroses poblacions 
de l’àrea metropolitana.
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Cada diumenge pels volts de les 7 del 
matí, els carrers propers a l’aparcament 
d’entrada als Monjos comencen a rebre 
la visita d’uns vells coneguts. Cotxes, fur-
gonetes o petits camions carregats amb 
fruita, verdura, roba i parament de la llar, 
estris, plantes, aliments diversos, o mil 
productes més que de mica en mica van 
sortint dels seus receptacles per ser or-
denats en un mosaic multicolor.

Aquest és el ritual que els paradistes del 
mercat repeteixen des de fa gairebé 25 
anys i que setmana rere setmana permet 
donar forma al mercat dels Monjos.

Gairebé 25 anys d’història
El mercat dels Monjos es va inaugurar 

un plujós 1 de desembre de 1991. L’ales-
hores alcalde, Jordi Girona, recorda que 
va començar perquè s’havia urbanitzat 
la Rambla de Penyafel i el regidor Jesús 
Valderas va proposar de crear un mercat. 
En aquell moment era poc habitual la ce-
lebració d’un mercat en jornada festiva, i 
encara menys a les nostres comarques. 
Per fer-lo l’Ajuntament va adreçar-se al 
Gemi d’Encantistes de la Província de 
Barcelona. 

El primer any no va ser fàcil. S’havia de 
consolidar la iniciativa i fer-la coneguda. 
Algunes parades marxaven i altres arri-
baven però de mica en mica el mercat es 
va anar omplint de públic i en pocs anys 
va consolidar el model actual, amb 190 
parades, algunes de les quals encara hi 
són des del primer dia, i una mitjana de 

4.000 visitants setmanals, segons esti-
macions de la Policia Local.

El mercat es celebra tots els diumenges 
al matí i té 1.200 metres lineals de venda 
que es distribueixen entre la rambla de 
Penyafel, l’avinguda de Cal Salines i una 
zona de l’aparcament del mercat.

La seva celebració permet donar també 
un important impuls a la restauració, el  
comerç local i a la vitalitat del municipi, 

sent els diumenges al matí una de les 
principals jornades d’activitat.

Reorganització
La pavimentació de la zona d’aparca-

ment d’entrada als Monjos va suposar 
una millora molt important pels veïns de 
la zona i pels usuaris del mercat, que van 
poder aparcar millor i accedir al mercat 
amb majors comoditats. Això va afavorir 

Paco García
Regidor de mercats

El mercat dels Monjos 
és un model per a molts 
altres mercats d’arreu 
de Catalunya pel que fa 
al sistema d’organització 
i serveis. Són moltes 
les poblacions que en 
aquests anys han pres 
com a exemple el dels Monjos per crear 
els seus propis mercats setmanals. 
Al municipi, a més, li aporta una 
vitalitat comercial i una afluència de 
públic molt important i interessant.

Sergi Gonzalez
President del 
Comerç del Foix

El mercat és un gran 
motor econòmic pel 
comerç i la restauració 
local. Aquí està molt ben 
gestionat i s’ha convertit 
en un referent que aplega 
milers de persones tots 
els diumenges. De fet pràcticament 
tot el comerç obre en diumenge. Els 
dissabtes en canvi, excepte pel que fa 
a restauració, tothom marxa a llocs on 
hi ha oferta complementària d’oci. 

Jaime Peñafiel 
President artesans 
i brocanters

El Mercat d’Artesans i 
Brocanters està florint 
actualment. Les vendes 
encara són discretes 
però hi veiem bon futur. 
Ara per ara som tretze 
artesans i brocanters els 
que hi participem cada primer diumenge 
de mes, però creiem que en poc temps 
anirem creixent perquè veiem que els 
productes agraden al públic i la clientela 
va augmentant de mica en mica.
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també una reorganització de les para-
des, amb la concentració de tota l’àrea 
d’alimentació en un sector del nou apar-
cament asfaltat. Aquesta mesura va faci-
litar l’accés dels paradistes als punts de 
llum, va permetre una major agilitat en la 
càrrega i descàrrega i va afavorir la millo-
ra de la neteja dels residus generats.

L’Ajuntament té sobre la taula un pro-
jecte per posar punts d’aigua i augmen-

tar preses de llum en aquesta zona, a fi 
de millorar factors d’higiene i salubritat. 

La gestió del mercat
Des de l’any 2009 l’Ajuntament té la 

gestió total del mercat i és qui realitza el 
control de parades i targetes dels para-
distes, els assentaments de metres qua-
drats i la neteja. Aquestes tasques les 
duu a terme una empresa adjudicatària, 

mentre que l’Ajuntament controla direc-
tament la gestió de l’atorgament d’altes 
i baixes de parades. 

L’Ajuntament rep cada any moltes peti-
cions per posar parada al mercat. Totes 
les sol·licituds es registren per cobrir, 
mitjançant concurs, les possibles baixes 
que hi pogués haver, tot i que actual-
ment degut a una normativa europea 
que permet traspassar les parades entre 
propietaris, en alguns supòsits, es produ-
eixen menys baixes al mercat.

Un any del punt d’informació
El mercat dels diumenge compta tam-

bé des de fa un any amb un Punt d’In-
formació turística ubicat a l’avinguda de 
Catalunya.El treball que s’està duent a 
terme des d’aquesta oficina ha permès 
comprovar el gran nombre de visitants 
que venen des de punts força allunyats 
al municipi, especialment de tota l’àrea 
metropolitana de Barcelona o les co-
marques tarragonines, o fins i tot alguns 
autocars d’estrangers. L’espai del punt 
d’informació compta també amb una 
àrea de magatzem annexa i un mòdul de 
lavabos per als visitants i paradistes.

Mercats per Nadal
Coincidint amb les festes, el mercat 

setmanal es farà amb normalitat tots els 
diumenges i el 3 de gener es durà a ter-
me una nova edició del mercat d’artesa-
nia i brocanters que té lloc a la plaça de 
Pau Casals i al raval de Sant Martí. f

Mercat d’artesans
L’any 2013, l’Ajuntament va decidir 

introduir un nou al·licient al mercat. 
Es tracta del Mercat d’Artesans i 
Brocanters, que després d’una etapa 
de consolidació, està funcionant de 
forma molt satisfactòria i ha aconseguit 
un públic fidel als productes artesans i 
d’antiguitats que s’ofereixen al visitant. 

Aquest mercat el gestiona actualment 
l’associació d’Artesans i Brocanters 
del Penedès i Garraf i es celebra 
cada primer diumenge de mes, al 
matí, al carrer del Raval de Sant 
Martí i a la plaça de Pau Casals.
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Compra a prop i 
descobreix el teu entorn

El passat 27 de novembre va cloure la 
campanya Compra a prop i descobreix 
el teu entorn, una iniciativa dels Ajunta-
ments de Santa Margarida i els Monjos, 
Castellet i la Gornal i Olèrdola per pre-
miar les accions de compra en els esta-
bliments dels tres municipis amb regals 
d´entrades per a equipaments turístics, 
àpats a restaurats o visites a cellers, en-
tre altres. 

La campanya ha implicat 146 establi-
ments i amb l’objectiu que el veïnat de 
cadascun dels 3 municipis conegués 
l’oferta comercial i turística de la resta 
i aconseguir així la promoció de produc-
tes de proximitat i dels recursos turís-
tics i les experiències que ofereixen els 
tres territoris.

Per participar a la campanya Compra a 
prop i descobreix el teu entorn calia em-
plenar una butlleta i deixar-la a les ur-
nes de cada establiment col·laborador. 
Entre totes les butlletes emplenades es 
va fer el sorteig d’una cinquantena de 
premis.

La presentació de la campanya va 
comptar amb la presència dels tres al-
caldes:  Imma Ferret, Lucas Ramírez i 
Miquel Delgado.

La campanya és una de les primeres 
iniciatives de treball conjunt que veu 

la llum dins el projecte Parcs del Pene-
dès, que va néixer el 2014 per buscar i 
treballar els nexes d’unió entre els tres 
municipis i promoure’ls des de diferents 
àmbits, com ara sinèrgies entre les fires 
locals, rutes o difusió de productes de 
Km0. f

Presentació de la campanya.

Vuitena 
Megapanera
Virtual del
comerç del Foix
Per vuitè any consecutiu l’associa-
ció Comerç del Foix duu a terme la 
campanya de Nadal amb la ja tradi-
cional Megapanera, que enguany 
està valorada en 
més de 5.000 euros en productes i 
serveis aportats pels associats. Per 
cada compra, els clients rebran but-
lletes per participar en el sorteig 
que es farà el 6 de gener amb la 
loteria del Nen. El Comerç del Foix 
també organitza un acte de suport 
per la Marató de TV3 i la xocolata 
popular a la Fira de Nadal.

Festa de Nadal dels
Tallers de Memòria
Els participants dels tallers i tots 
aquells familiars i coneguts que 
vulguin assistir-hi, tenen una cita el 
proper dia 16 de desembre a la Fes-
ta de Nadal dels tallers d’entrena-
ment de la memòria, que es durà a 
terme a la Societat La Margaridoia a 
dos quarts de quatre de la tarda. la 
celebració comptarà amb una actu-
ació de la coral DoMiDó.
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Diguem prou a les 
actituds incíviques

Quantes vegades hem vist un conte-
nidor envoltat de trastos i voluminosos 
que no haurien de ser allà? Quantes 
vegades hem obert el contenidor de 
rebuig i l’hem trobat ple de cartrons o 
d’envasos de vidre? Quantes vegades 
hem vist una persona que porta el seu 
gos tranquil·lament pel carrer sense te-
nir cura de les seves defecacions?

Són actitud incíviques, això ho sabem 
tots. I també sabem que són un mal cos-
tum que no tan sols podem veure a San-
ta Margarida i els Monjos sinó també a 
moltes altres poblacions. 

A molts països europeus, el problema 
del civisme ciutadà ha generat una gran 
quantitat d’estudis i projectes per crear 
campanyes que es poden resumir en 
les campanyes de civisme passiu (que 
demanen a la ciutadania que no incom-
pleixi un seguit de normatives) o les de 
civisme actiu (que implica els ciutadans 
i ciutadanes).  

Més moderns, menys cívics
L’augment de la població, de la mobili-
tat geogràfica o de l’individualisme que 
s’associa a la modernitat, han fet que 
avui les persones relaxem els nostres 
comportaments i s’ha acabat generant 
una disminució del valor que donem a 
les coses comunes.  La societat pensa 
que són les administracions les que han 
de solucionar els problemes, però les 
administracions ni són infal·libles, ni 
compten amb recursos il·limitats, per 
la qual cosa cal una major implicació 
ciutadana. 
La gent demana als ajuntaments que 
vetllin pels espais comuns, però per fer-
ho és necessària també la implicació de 
tothom i que les persones ens fem nos-
tre allò que és de tots.
Si no és així, les despeses de neteja i 
recollida aniran pujant i acabaran reper-
cutint en les butxaques dels ciutadans 
a través dels seus impostos, ja que mal-
grat que existeixen nombroses bonifi-

Els voluminosos no es deixen al terra, al costat dels contenidors.

per tal que siguin proactius i ajudin en 
la conservació de l’espai o en el disseny 
d’accions que puguin millorar l’entorn 
ciutadà. Al mateix temps també es vol 
informar de les eines que l’Ajuntament 
posa al seu abast, i que no sempre són 
prou conegudes per la ciutadania. Una 
d’elles és la recollida d’objectes volumi-
nosos que es fa un dia a la setmana des 
de la porta de casa mitjançant una sim-
ple trucada a la Policia Local. f

cacions, les quotes de recollida de dei-
xalles suposen una despesa important.
En aquesta línia, l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos està treballant 
en una campanya d’accions que promo-
guin aquesta implicació veïnal centrada 
inicialment en els àmbits de la neteja de 
la via pública, les defecacions dels gos-
sos al carrer i el bon ús dels contenidors 
existents.
La campanya pretén implicar el veïnat 

Recollida a domicili de voluminosos
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos disposa d’un servei de 

recollida de mobles i altres objectes voluminosos a la porta de casa. 
El servei de recollida es fa els dilluns i per fer-ne ús tan sols cal trucar 

al telèfon de la Policia Local, al 93 898 00 31, abans de diumenge a la 
tarda, indicant el portal on es deixaran els objectes. 
Els interessats els han de baixar el diumenge a la nit a la porta de 

casa i el dilluns a primera hora els passen a recollir.



Àpats familiars, concerts de 
Nadales, celebracions amb 
amics, activitats culturals 
i tradicionals i un llarg 
etcètera de propostes 
omplen les agendes 
d’unes festes que porten 
la llum als carrers i que fan 
renéixer sentiments de 
solidaritat i fraternitat.
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Activitats de Nadal i Reis
a Santa Margarida i els Monjos

Les festes nadalenques ens conviden a 
celebrar les tonades nadalenques, l’am-
bientació, els retrobaments familiars o 
les il·lusions infantils. Vivim dies d’agen-
des atrafegades amb àpats llarguíssims 
carregats de torrons que ens conviden 
a viure en família, a regalar i a gaudir 
del Nadal. Però són també dies per re-
cordar que sempre, aquí i allà, trobarem 
persones que ho passen malament, que 
han perdut éssers estimats o que patei-
xen malalties. És just tenir-los sempre 
presents.

Fira de Nadal
La inauguració de les llums de Nadal 

dóna el tret de sortida a les diverses ac-
tivitats de Nadal que s’han programat 
aquest any per a petits i grans. Col·lo-
cacions de pessebres, tallers, concerts 
o sessions de decoració farceixen un 
calendari que es pot consultar detalla-
dament a l’agenda municipal i al web 
santamargaridaielsmonjos.org on hi ha 
propostes per a tots els gustos.

Un dels primers a celebrar-se serà la 
segons edició de la Fira de Nadal, el dia 
13 de desembre al matí, a la plaça de 
Pau Casals, i que comptarà amb parades 
d’artesania, activitats infantils i familiars 
i un formós Tió que quedarà instal·lat 
durant totes les festes a la plaça. Durat 
el dia de la Fira els bars i restaurants el 
municipi oferiran menús nadalencs a 
preus promocionals.

Pessebres
Un altres dels clàssics del Nadal és el 

concurs de pessebres. Aquells que vul-
guin mostrar els pessebres realitzats, 
poden apuntar-se al concurs. Les ins-
cripcions es fan a l’Ajuntament fins al 23 
de desembre i el lliurament de premis, 
el 4 de gener a la Biblioteca.

Parcs infantils i esportius
Un altre dels clàssics nadalencs del 

municipi és el Parc Nadalenc Esportiu 
que es fa a la pista de l’avinguda de Ca-

talunya, amb una gran participació d’in-
fants. El parc està organitzat pel servei 
d’esports de l’Ajuntament i compta 
amb una àmplia oferta d’esports, cir-
cuits d’aventura i tallers, a banda d’ac-
tuacions falconeres i castelleres. 

El parc esportiu es farà els dies 23, 24, 
28 29, 30 i 31 de desembre i el dia 4 de 

gener, de 5 a 8 del vespre. L’entrada per 
a un dia costa 3 euros o si es prefereix es 
pot adquirir un abonament pels 7 dies al 
preu de 14 euros.

Finalment un any més el pavelló mu-
nicipal d’esports acollirà el parc d’infla-
bles Boti-Boti del 28 al 30 de desembre 
de 4 a 7 de la tarda. El parc està pensat 

La Fira de Nadal, una de les primeres activitats de les festes.

La cavalcada
modifica el seu 
recorregut i 
acabarà a la
Rambla de 
Penyafel
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per a infants fins a 11 anys i té un preu de 
2 euros, o de 5 euros per l’abonament 
de 3 dies.

Nou recorregut de la cavalcada
Els patges reials han anunciat que ar-

ribaran a la Ràpita el dia 28 a les 6 de la 
tarda al CCRR de la Ràpita i l’endemà dia 
29, seran als Monjos, a les 7 de la tarda 
per recollir les cartes dels infants davant 
l’Ajuntament. 

I després dels emissaris reials, serà el 
torn per l’arribada de Ses Majestats els 
Reis de l’Orient, que com cada any por-
taran la seva màgia la nit del 5 de gener.  

Les cavalcades començaran a les 6 de 
la tarda amb l’arribada a la Societat de 

Cal Rubió on recolliran les cartes dels 
infants. 

A les 7, la cavalcada arribarà als Mon-
jos, amb un nou recorregut que sortirà 
del camí Fondo i passarà per tota l’avin-
guda de Catalunya fins a arribar al carrer 
de Sant Antoni, on les carrosses faran 
una breu aturada per reordenar el tràn-
sit i continuaran fins a la rambla de Pe-
nyafel, on es farà la recepció oficial per 
part de les autoritats locals i els infants.

A la Ràpita, la cavalcada començarà a 
les 7 i recorrerà els carrers centrals del 
poble, fins el CCRR, on ses majestats sa-
ludaran des del Balcó del centre i segui-
dament recolliran les cartes dels nens i 
nenes. 

Nadal Solidari
L’associació Som Solidaris fa una crida 

a tenir presents aquests dies les famílies 
que pateixen dificultats al municipi. Les 
persones que ho desitgin poden col·la-
borar amb l’entitat realitzant donatius 
d’aliments i productes de neteja o higie-
ne personal als establiments que col·la-
boren en la campanya Sos Aliments. 

Una altra de les campanyes que es re-
alitza és la de la recollida de joguines 
noves per a famílies amb manca de re-
cursos, a càrrec de benestar Social i la 
Creu Roja. Per col·laborar-hi es poden 
comprar joguines noves i portar-les als 
establiments col·laboradors o a l’Ajun-
tament, abans del 15 de desembre. f

fLa Fira de Nadal que es 
Celebra a la plaça de Pau 
Casals el 13 de desembre 
dóna el tret de sortida de 
les festes de Nadal i Reis

f La campanya nadalenca està 
acompanyada un any més per 
la il·luminació als carrers i les 
promocions dels establiments 
del Comerç del Foix

f CEls serveis municipals 
d’infància joventut i esports 
han preparat una àmplia oferta 
d’activitats  nadalenques adreçades 
a infants i joves. 
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Nova edició 
de la Mostra 
Artística 

La Mostra Artística Sant Raimon 
de Penyafort torna un any més a 
Santa Margarida i els Monjos per 
promoure treballs realitzats en pin-
tura, ceràmica, fotografia i escultu-
ra. L’Ajuntament és l’organitzador 
d’aquest certamen que enguany 
s’inaugurarà el dimarts 22 de de-
sembre i estarà obert fins el 10 de 
gener de 2016 a la casa de cultura 
Mas Catarro. L’exposició es podrà 
visitar els dies laborables de 16 a 19 
h i els festius de 12 a 14 h, excepte 
els dies 25, 26 i 31 de desembre i l’1 
de gener.

La Mostra Artística arriba aquest 
any a la trenta-dosena edició amb la 
participació d’artistes d’arreu de Ca-
talunya i en especial de l’àmbit local, 
on els creadors més propers poden 
expressar les seves dots artístiques i 
donar-les a conèixer entre el públic.

La inauguració de la Mostra Artís-
tica es farà el dia 22 de gener a les 8 
del vespre, en un acte que inclourà 
també el lliurament de premis i unes 
pinzellades musicals. f

La Policia Local de Santa Margarida i 
els Monjos ha complert vint-i-cinc anys i 
ho va celebrar el passat 27 d’octubre en 
el marc de la seva diada patronal.

L’acte va incloure el reconeixement 
a diversos efectius de la Policia Local, 
ciutadans i membres d’altres cossos 
policials i de protecció civil, per la seva 
implicació en el treball policial, per la 
col·laboració ciutadana en la resolució 
de delictes o actes incívics i per la rela-
ció de col·laboració i proximitat amb el 
cos policial local.

La celebració va començar amb unes 
paraules de reflexió del cap de la Policia 
Local, Àngel Mañoso i una xerrada so-
bre els canvis legislatius a la llei orgàni-
ca de protecció a la seguretat ciutadà, 
a càrrec del Cap de la Policia Local del 
Vendrell, Jordi Altarriba.

El torn de parlament els completà el 
regidor de governació, Oriol Torrents, 

Festivitat patronal de la Policia Local.

qui va elogiar la tasca feta pels agents 
locals en aquests 25 anys de servei i l’al-
caldessa Imma Ferret, que va incidir en 
els nivells de seguretat assolits a Santa 
Margarida i els Monjos gràcies a la tas-
ca de la Policial i a la col·laboració amb 
les forces de seguretat que actuen a la 
comarca.

Un municipi segur
Santa Margarida i els Monjos és, segons 
les dades de la Junta Local de Segure-
tat en la que intervenen diversos cossos 
policials, un dels municipis més segurs 
de la comarca. 
En el darrer informe presentat a la Jun-
ta, la Policia destaca un descens del 
15,4% dels delictes que s’han registrat al 
municipi, passant de 65 l’any 2013 a 55 el 
passat 2014. La majoria són delictes de 
danys contra el patrimoni o robatoris a 
l’interior de vehicles. f

La Policia Local celebra el 
vint-i-cinquè aniversari
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L’Ajuntament congela les taxes i 
impostos per setè any consecutiu

El ple de l’Ajuntament va aprovar la 
darrera setmana del mes d’octubre les 
ordenances fiscals per a l’any 2016 amb 
la congelació de les taxes i impostos que 
la ciutadania haurà de pagar de cara a 
l’any vinent, per setè any consecutiu.

Atesa la situació econòmica actual, el 
consistori considera convenient conti-
nuar en la línia encetada ara fa set anys 
de no incrementar els tipus impositius 
de les ordenances fiscals.

Bonificacions
Els únics canvis de les taxes i impostos 

respecte el 2015 seran les modificaci-
ons per adequacions a les normatives 
d’aquest any i la incorporació de diver-
ses bonificacions.

Concretament s’ha creat una bonifi-
cació de l’impost de sobre vehicles de 
tracció mecànica del 75% pels vehicles 
històrics que estiguin catalogats com a 
tals per la Generalitat de Catalunya i del 
25% pels vehicles amb una antiguitat su-
perior als 25 anys.

També s’han incorporat bonificaci-
ons del 30% en la taxa de recollida dels 
residus per a famílies que tinguin algun 
integrant en situació d’atur de llarga du-

rada, famílies monoparentals o nombro-
ses i famílies on un dels membres con-
vivents tingui una dependència de grau 
III. En tots els supòsits, les bonificacions 
s’aplicaran a aquelles famílies que no 
superin els límits econòmics establerts.

La documentació de les bonificacions 

es podrà consultar al web municipal i a 
les cartelleres ciutadanes a partir de l’11 
de gener. El termini de lliurament serà 
de l’1 al 19 de febrer. Les ordenances van 
ser aprovades amb els vots a favor del 
PSC-CP i CIU, l’abstenció de PA- CUP i el 
vot en contra d’ERC-AM. f

S’han incorporat diverses bonificacions per a la taxa d’escombraries.

L’alcaldessa Imma Ferret va obrir el 
passat 3 de novembre la primera audi-
ència pública del mandat amb una ex-
plicació de les ordenances fiscals i les 
línies de treball del pressupost de l’any 
vinent, entre les que es preveu continu-
ar incidint en el suport social i l’ocupa-
ció.

En les inversions que s’estudien execu-
tar destaca també la creació de l’eix cí-
vic entre els Monjos i Vilafranca o el del 
carrer de les flors i l’institut, la construc-

ció de nous nínxols al cementi, l’estudi 
de millores a la pista vella dels Monjos o 
el re-asfaltat de l’avinguda del Penedès 
de la Ràpita.

En acabar l’exposició de projectes, els 
portaveus dels grups municipals van ex-
posar les seves consideracions sobre la 
participació pública i els pressupostos 
per al proper any 2016 i acte seguit es va 
iniciar el torn de paraula obert al públic.

El debat públic s’articulà entorn a te-
mes com el manteniment i ús d’espais 

Es celebra la primera audiència 
pública municipal del mandat

públics, la il·luminació a diverses zones 
del municipi, la informació sobre bo-
nificacions i exempcions de les taxes i 
impostos, la priorització de serveis a les 
inversions en l’elaboració dels pressu-
postos, els problemes en els noms dels 
carrers de Sant Antoni i números dels 
habitatges, l’estat de desplegament de 
la fibra òptica, o afavorir el reciclatge de 
residus i aspectes de promoció de cam-
panyes cíviques en la recollida d’escom-
braries i tinença d’animals, entre altres.
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El Comerç del Foix, l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona han impulsat 
tallers de formació pels comerciants del municipi. Les sessions es van fer els dies 9 i 16 de 
novembre al Molí del Foix i van tractar sobre intel·ligència emocional aplicada a la venta i sobre 
els indicadors comercials en el punt de venda i el seu treball per una major optimització. 

A cent cap
als cent
Una àmplia passejada pel terme munici-
pal de Centelles va inaugurar el passat 
18 de novembre el cicle de caminades A 
cent cap als Cent, en les que participa 
des de fa uns anys l’Ajuntament de San-
ta Margarida i els Monjos. 
Les caminades estan promogudes per 
la Diputació de Barcelona i tenen com 
a objectiu el coneixement del territori 
i l’activació saludable de les persones 
grans. 
Les properes caminades es faran a Cor-
nellà de Llobregat el 17 de febrer i a 
Molins de Rei el 16 de març. La darrera 
sortida serà la que es farà el 13 d’abril 
a Santa Margarida i els Monjos amb la 
participació de la gent gran de la resta 
de poblacions d’aquest any. Per anar 
a les sortides cal inscriure’s a l’Ajunta-
ment.

El TSJC declara 
nul el POUM
El Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya ha declarat la nul·litat del Pla d’Or-
denació Urbanística de Santa Margarida 
i els Monjos a partir de l’acte d’aprova-
ció provisional del document.
La sentència afirma que s’ha vulnerat 
el dret d’autonomia local per incloure 
al text definitiu les prescripcions fetes 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en el seu acord de 30 de 
setembre de 2010 i tanmateix considera 
que en el moment d’aprovació provisi-
onal no es van incorporar tots els infor-
mes que eren preceptius, informes que 
sí es varen incorporar posteriorment se-
guint les indicacions de la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Barcelona.
D’aquesta manera, el tribunal dema-
na que en compliment de la sentència, 
es procedeixi a reiniciar el tràmit des 
d’aquesta aprovació provisional incor-
porant els informes preceptius previs-
tos a l’acord de la comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona de 30 de se-
tembre de 2010.

Els Ajuntaments  
de Santa Margarida i 
els Monjos i Subirats 
encetaran una nova 
proposta turística per 
donar a conèixer la 
memòria històrica amb un 
itinerari que començarà 
al Pago i finalitzarà als 
Monjos amb una visita 
al Ciarga i un dinar de 
menges en un restaurant 
local. La primera ruta 
es farà el 17 de gener.

Una quinzena
de caminaires van 
completar el trajecte a 
peu entre els Monjos i 
Montserrat coincidint 
amb l’anada a Montserrat 
de moltes famílies del 
poble. Aquesta és la 
segona edició que es 
fa d’aquesta proposta 
organitzada per la 
Penya Barcelonista i 
que els caminaires van 
superar amb èxit.
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Al gener tornen les 
Festes Majors d’hivern

Al gener tornen les festes majors d’hi-
vern als Monjos i la Ràpita.

Enguany, la festa dels Monjos, orga-
nitzada per la Societat La Margaridoia, 
començarà el 15 de gener amb el pregó 
i el tradicional sopar popular que finalit-
zarà amb un ball a càrrec de l’orquestra 
Pentagrama. L’endemà dissabte es farà 
el concert i ball de Festa Major amb l’or-
questra Slogan i diumenge els actes fi-
nalitzaran amb l’ofici en honor de sant 
Antoni i un concert de Festa Major a la 
tarda, a càrrec de les corals locals.

A la Ràpita el sopar de Festa Major in-
augurarà els actes de la festa el diven-
dres 22 de gener al CCRR, que comptarà 
amb l’actuació de la Big Band de l’Escola 
de Música Maria Dolors Calvet de Vila-
franca.

Dissabte 23, els actes començaran amb 
una tirada de bitlles catalanes al matí. A 
la tarda es farà una xocolatada, els ac-
tes de celebració del cinquè aniversari 
dels gegantons Antistius i Ginur., una 
sessió de cinema infantil i el ball de nit 
amb Hotel Cochambre

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

i una cercavila d’aniversari dels gegan-
tons. A la tarda es representarà l’obra 
Fum, fum, fum”, a càrrec del grup de te-
atre de Sant Joan de Mediona, dins de la 
roda de teatre de l’Alt Penedès. f

5è Aniversari dels Gegantons.

Casa dels Passos 
Petits a la Ràpita
A partir del 19 de gener la Casa dels 
Passos Petits obrirà les seves portes a 
la Ràpita. 
Aquest és un servei adreçat a infants 
de 0 a 3 anys, acompanyats sempre 
d’una persona adulta, per oferir un 
espai d’interrelació adults-infants-
professionals.
El servei funciona de 10.30 a 12.30 
h. A la Ràpita es farà els dimarts a la 
llar d’infants i als Monjos els dilluns i 
divendres a la Ludoteca. El servei és 
gratuït i no cal inscripció. 

Nadales, ‘migas’
i sardinada
a la Casa 
d’Andalusia
La Casa d’Andalusia de l’Alt Pene-
dès ha organitzat el proper dia 13 
una sardinada amb degustació po-
pular de “migas” andaluses a la Sala 
Alguer al preu popular d’un euro. La 
jornada començarà a dos quarts de 
deu del matí. 
El dissabte 19 de desembre també 
han programat un festival de Na-
dales a les 8 del vespre a la mateixa 
sala Alguer i el dia 16 de gener fa-
ran un sopar de presentació de les 
activitats de la casa d’Andalusia pel 
2016 amb diverses actuacions.

Taller bricolatge 
per a dones
L’Ajuntament ha organitzat un ta-
ller de bricolatge per a dones pen-
sat per ensenyar a fer petites repa-
racions domèstiques. Les sessions 
es faran els dimecres de 9.30 h a 
11.30 h (de gener a març) a Dona al 
Dia.
El curs, titulat ‘I tant que puc!’, costa 
26 euros i les inscripcions es poden 
fer a l’Ajuntament, amb prioritat per 
a dones empadronades al municipi.

Trobada del 
Banc del Temps
El proper dia 15 de desembre es 
durà a terme una nova trobada 
del Banc del Temps. La reunió es 
farà a les 7 de la tarda a l’Espai per 
l’Emprenedoria Social del carrer de 
Santa Margarida i inclourà el passi 
del documental “Time as Money”. 
La reunió és oberta als usuaris del 
Banc del Temps i a totes les perso-
nes interessades en conèixer el seu 
funcionament.
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Ajudes per a  
emergències
L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha aportat 10.000 euros per fer 
front a les campanyes d’emergències 
del Fons Català de Cooperació. 
L’ajuda s’emmarca en la política de su-
port al desenvolupament que l’Ajun-
tament duu a terme cada any i que 
enguany s’ha materialitzat en diversos 
projectes internacionals. 
Els dos darrers responen a les crides 
fetes pel Fons Català de Cooperació i 
desenvolupament per enviar ajuda als 
campaments d’acollida europea de per-
sones refugiades sirianes i el d’ajuda als 
refugiats sahrauís que van patir fortes 
inundacions en els seus campaments el 
passat mes de setembre.

Santa 
Margarida i els 
Monjos es va sumar 
a la celebració de les 
Jornades Europees del 
Patrimoni, impulsades 
pel Consell d’Europa i el 
Departament de Cultura 
de la Generalitat. Al 
municipi les jornades 
van permetran enguany 
veure de forma gratuïta 
el Castell de Penyafort, 
en diverses visites que 
es van fer els dies 10 i 
11 d’octubre al matí.

Bolets al Molí 
del Foix
L’equipament ambiental Molí del Foix 
va organitzar el passat mes de novem-
bre dues xerrades adreçades a millorar 
el coneixement sobre el món dels bo-
lets, les seves característiques i el seu 
consum. 
La primera de les sessions es va fer el 
17 de novembre i va anar a càrrec d’Isi 
Torres, que va ensenyar a preparar, con-
servar i cuinar bolets. 
La segona l’havia de protagonitzar el 
micòleg Enric Gràcia, conegut per la 
seva participació al programa de TV3, 
Caçadors de Bolets. La xerrada es va ha-
ver d’ajornar i serà en nova data.

Les voluntàries  
dels tallers de la memòria 
van protagonitzar, un 
any més, l’entranyable 
visita a les llars 
d’infants dels Monjos i 
la Ràpita. Les dones es 
vesteixen de veritables 
castanyeres i passen 
una agradable jornada 
repartint castanyes i 
jugant amb els nens i 
nenes de les dues llars.

L’Ajuntament i la Diputació han portat al municipi la campanya “Hi havia una 
vegada un comerç”. Es tracta d’una iniciativa per explicar als infants, mitjançant contes, la 
importància de disposar d’un teixit comercial ric i actiu. El projecte s’ha fet ja a l’escola Sant 
Domènec i s’acompanya d’un dibuix de la Pilarín Bayés que els infants es poden endur a casa.
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Els grups municipals 
donen suport al pacte de Berà

Els portaveus de tots els grups polítics 
amb representació a l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos han deci-
dit sumar-se a les reivindicacions dels 
consistoris signants del Pacte de Berà i 
a les seves propostes de solució per a 
la N-340.

L’acord vol mostrar el suport del con-
sistori a les reivindicacions del pacte, i 
que passen per exigir al Ministerio de 
Fomento propostes de millorar pel pas 
de la N-340 per diverses poblacions i la 
gratuïtat de l’AP-7 per a tots els vehicles 
entre Torredembarra i Martorell.

El Pacte de Berà el van signar els Ajun-
taments d’Altafulla, l’Arboç, Bellvei, 
Calafell, Castellet i la Gornal, Creixell, 
Cunit, Roda de Berà, Torredembarra i el 
Vendrell i refusa les noves infraestruc-
tures planificades sense el consens del 
territori, prou trinxat literalment, en al-
guns municipis.

L’acord dels portaveus dels grups mu-
nicipals de l’Ajuntament denuncia tam-
bé l’estat de la N-340, carretera princi-
pal de comunicació del municipi i per la 
que circulen entre 20.000 i 30.000 vehi-
cles diaris, quantitat que s’incrementa 
especialment amb l’arribada del turis-
me a l’estiu.

Els portaveus dels grups polítics de 
l’Ajuntament van convidar a sumar-se 
a una concentració de protesta a l’Ar-
boç per tallar el trànsit de la carretera 
N-340. f

El pacte denuncia l’estat de la N340.

Condemna als 
atemptats 
terroristes 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos es va sumar a les mostres de 
condol i solidaritat expressades a tot el 
món pels atemptats terroristes de París, 
amb una concentració davant la casa de 
la vila.
La convocatòria, presidida per l’alcal-
dessa Imma Ferret, va comptar amb la 
participació dels regidors de la corpo-
ració i nombrosos representants d’enti-
tats i de la societat civil del municipi, per 
mostrar el rebuig contra el terrorisme i 
les situacions de violència. 

La Biblioteca 
participa per segon 
any al LECXIT
La Biblioteca participa per se-
gon any consecutiu en el projecte 
LECXIT, promogut per la Generali-
tat, la Fundació Jaume Bofill i l’Obra 
Social la Caixa amb l’objectiu de  
millorar la comprensió lectora dels 
infants involucrant les escoles, fa-
mílies i voluntariat. 
Onze voluntaris dedicaran una hora 
setmanal a acompanyar en la lectu-
ra a onze alumnes de 4t de primària 
de les tres escoles del municipi per 
compartir la lectura de forma lúdica 
i amena.

Projecte 
d’investigació 
a Sant Domènec 
L’alumnat de cicle superior de l´es-
cola Sant Domènec de la Ràpita ha 
estat seleccionat per dur a terme un 
projecte d´investigació promogut 
per l´Associació Catalana d´Universi-
tats públiques i La Caixa. El projecte 
s’anomena ”Millora de tècniques de 
seqüenciació profunda per a la ràpi-
da identificació de patògens d‘ori-
gen viral a l´aigua i als aliments” i 
servirà perquè alumnes i investiga-
dors resolguin diferents hipòtesis.

Eleccions Generals 
el 20 de desembre
El proper diumenge 20 de desembre 
es duran a terme les Eleccions Ge-
nerals per escollir els representants 
al Senat i al Congrés dels Diputats 
espanyol. Les 7 taules electorals de 
Santa Margarida i els Monjos obriran 
les seves portes de les 9 del matí a les 
8 del vespre i estaran ubicades a la 
Biblioteca, a l’escola Dr. Samaranch i 
a l’espai Antistiana de la Ràpita.
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Les Associacions 
de Pares i Mares 
de les tres escoles del 
municipi i l’Ajuntament 
han dut a terme aquesta 
tardor un cicle de 
xerrades per donar 
eines a les famílies per a 
l’educació dels infants. 
Les xerrades i sessions 
pràctiques de trball s’han 
fet a les escoles dels 
Monjos i la Ràpita, amb 
una bona valoració per 
part dels participants.

La pista del CCRR es va omplir de gom a gom el passat 24 d’octubre per gaudir de la 
festa amb música dels anys 80 organitzada pels Amics del Teatre de la Ràpita. Les entrades es 
van exhaurir dies abans de la celebració de la festa i la recaptació es va destinar a la millora del 
material escenogràfic que el grup utilitza en les seves representacions.

L’Ajuntament ha 
signat un conveni amb 
Lina Hernández per la 
cessió d’un conjunt de 
quadres que va pintar 
el seu pare, Antoni 
Hernández. Les obres 
restaran ara en dipòsit 
de la casa de la vila, 
per ser exposades a les 
dependències municipals 
o en esdeveniments 
d’interès públic i cultural.

L’Esplai torna
a engegar 
activitats

Un grup de joves vol reprendre les acti-
vitats de l’Esplai per recuperar un temps 
de lleure i qualitat  pels infants realit-
zant activitats lúdiques i educatives, te-
nint en compte les seves inquietuds.

Les activitats es duran a terme els dis-
sabtes de 10 a 13 h, en ocasions a ludo-
teca La Baldufa dels Monjos o en altres 
a l’Espai Antistiana, de la Ràpita.

L’Esplai està adreçat a infants nascuts 
entre 2004 i 2011i en aquesta primera 
nova etapa es farà del 5 de febrer al 28 
de maig. Les inscripcions es podran fer 
durant la fira de Nadal i les activitats 
infantils i juvenils de Nadal, al Tangram 
entre el 12 i el 29 de gener o a través del 
web tangramjove.com

Desplegament 
de fibra òptica

Telefònica ja té pràcticament enllestit 
el desplegament de fibra òptica al San-
ta Margarida i els Monjos. Segons ha 
informat la companyia a l’Ajuntament, 
el desplegament s’està duent a terme 
sense entrebancs. Pel que fa a les xi-
fres, Telefónica afirma que actualment 
ha cablejat ja el 70% dels habitatges del 
municipi i continuarà fins a finalitzar el 
desplegament a totes aquestes zones.

La companyia va iniciar el desplega-
ment de fibra aquest estiu amb la previ-
sió que pogués estar enllestit totalment 
abans de finalitzar l’any. El desplega-
ment afecta únicament als nuclis d’ha-
bitatges.
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Activitats 
esportives 
per les festes
de Nadal

Les festes nadalenques no tan sols im-
pliquen menjar neules i torrons sinó que 
també ofereixen activitats esportives 
interessants per a aquests dies, especi-
alment per als més joves.

Des del servei d’esports de l’Ajunta-
ment s’organitza el Parc Nadalenc Es-
portiu, una cita clàssica que es fa a la 
pista de l’avinguda de Catalunya, amb 
una gran participació d’infants. El parc 
compta amb una àmplia oferta d’es-
ports, circuits d’aventura i tallers, a ban-
da d’actuacions falconeres i castelleres. 

El parc esportiu es farà els dies 23, 24, 
28 29, 30 i 31 de desembre i el dia 4 de 
gener, de 5 a 8 del vespre. L’entrada per 
a un dia costa 3 euros o si es prefereix es 
pot adquirir un abonament pels 7 dies al 
preu de 14 euros.

Jornada a l’institut El Foix
El dia 23 de desembre un grup d’alum-

nes de quart de l’institut El Foix ha orga-
nitzat unes jornades esportives adreça-
des a infants de tercer a sisè de primària. 

La jornada es farà al pavelló d’esports i 
permetrà practicar hoquei, futbol, bàs-
quet, volei i mata-conills o fer una petita 
gimcana.

La jornada es farà de 9 a 13 h i de 15 a 17 

Parc Nadalenc esportiu a la pista.

i el preu és de 4 euros per infant. Les ins-
cripcions s’han de fer a les escoles del 
municipi. Els beneficis serviran per aju-
dar a finançar el viatge de final de curs 
que faran a Dublín. f

El passat 8 de novembre la pista es va omplir de gom a gom, per veure el partit 
de la categoria infantil, entre el Club Patí Monjos i el FC Barcelona demostrant el recolzament 
de la població. Des del Club, agraeixen el suport i la possibilitat de continuar mostrant als 
infants valors com el compromís, la disciplina, el respecte o l’esportivitat.

Gairebé un miler 
d’atletes a les 
curses i el cros 

El 17 d’octubre es va celebrar una nova 
edició del Cros Escolar i les Curses de 10 
i 5 Km amb gairebé un miler total de par-
ticipants. 

A la cursa reina, els guanyadors van ser 
Ibrahim Chakir, de l’Atletisme Vilafranca, 
seguit de Xavi Tomasa i Antonio Redon-
do. En fèmines les guanyadores foren 
Gisela Carrión, Jacqueline Gomez i Dèlia 
Monterrubio. La prova de 5 km la van 
guanyar Lahcen Aitalibou, Manuel Torres 
i Eudald Codina, mentre que en fèmines 
les primeres van ser Mercè Guerra, Caroli-
na Menéndez i Berta López.
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GRUPS MUNICIPALS

La proposta que hem fet els socialistes en el darrer ple re-
ferent a les ordenances fiscals del 2016 és la de tornar a 
congelar les taxes i impostos que la ciutadania haurà de 
pagar. Serà ja el setè any consecutiu que no s´incrementen, 
atesa la situació de famílies que tenen moltes dificultats. 
S´han introduït també bonificacions del 30% en la taxa de 
recollida dels residus per a famílies amb aturats de llarga 
durada, monoparentals, nombroses o, on un dels membres 
convivents tingui una dependència de grau 3. Així és com 
entenem els socialistes les polítiques d´esquerres i socials, 

estant al costat dels més necessitats, a diferència d´altres 
formacions polítiques que han votat en contra, ja que no-
més els interessa el fet nacional i la sobirania catalana. La 
política de no incrementar els impostos, així com el projec-
te de pressupost pel 2016, on l´atenció a les persones i l´aus-
teritat en les inversions, juntament amb el manteniment i 
millora de tots els serveis públics municipals, acompanya-
ran el pla de mandat de l´actual legislatura, on els socialis-
tes treballarem, com dèiem al nostre programa electoral, 
pel que realment importa: les persones.PS
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Primer les persones

El dia 29 de juny de 2015 Esquerra Republicana va presentar 
una moció al Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos en la qual es proposava la Creació d’una Comissió 
de Comunicació per tal que fos la responsable de la línia 
informativa del Consistori, controlés l’equitat i la transpa-
rència de les informacions generades i ajudés al foment 
de la democràcia participativa tal com estipula la legislació 
vigent.  La moció va ser aprovada per unanimitat de tots 
els grups, amb el compromís que la nova Comissió estigués 
formada  per persones de tots els grups polítics represen-
tats al consistori i per les entitats i associacions del munici-
pi. El govern del PSC es va comprometre a fer una proposta 
d’estructura. 
Amb aquesta nova, democràtica i  plural Comissió es pretén 
acabar amb les moltes crítiques que ha rebut la publicació 
municipal “Nosaltres” per partidista i per la seva manifesta 
falta d’equitat en benefici del grup de la majoria.
Al darrer Nosaltres del mes d’octubre, Poble Actiu-CUP va 
aprofitar l’espai que se li assignava per acomiadar l’actual 
publicació, tot treballant perquè el proper exemplar ja “si-
gui de tots i totes”.
A les acaballes de l’any, el PSC, malgrat el seu compromís, 
encara no ha fet cap proposta estructural per a la creació 

de la Comissió. Una proposta que permeti tenir una publi-
cació lliure, transparent, plural, oberta i al servei de tots 
els ciutadans; una proposta que emani del mandat popular 
que va sorgir del ple de juny i que sigui l’exponent de la 
llibertat d’expressió municipal. 
Per aquesta raó, Poble Actiu-CUP i Esquerra Republicana 
de Catalunya renunciem als nostres espais respectius en 
aquest Nosaltres. 
Molt Bones Festes a tothom!! Que el 2016 ens dugui més 
solidaritat i ens porti a la nova República Catalana, l’estat 
de justícia social que anhelem.

Per un “Nosaltres” de tothom

Des de CDC volem exposar la situació que s’està vivint al 
Parlament de Catalunya i el nostre malestar pels entre-
bancs que la CUP està posant en un procés històric, delicat, 
i que necessita més que mai de la unió i el consens de les 
forces que creuen en la independència. El camí fet fins ara, 
amb l’esforç de molts ciutadans de diferents ideologies no 
es pot deixar perdre només per no voler acceptar la perso-
na que més s’ha mullat perquè tot això tiri endavant.
Des de la CUP hauríeu de tenir en compte tots aquells vo-
tants que esteu defraudant i que van apostar per vosaltres 
per poder arribar a una Catalunya lliure. Sou incapaços de 

posar-vos d’acord, quan hauríeu de veure que una gran 
majoria ha triat la coalició de Junts pel Sí i el seu candidat, 
Artur Mas.10 diputats enfront dels 62 no poden encallar 
la ideologia d’un conjunt de partits que tenen un objectiu 
comú: La Independència.
Amb aquesta actitud reforceu a partits com el PP, PSC i Ciu-
tadans.  Al costat de qui esteu?.
Des de CDC de Santa Margarida i els Monjos demanem con-
sens perquè aquest procés tiri endavant i no perdem el gua-
nyat fins ara, perquè aquesta oportunitat no la tornarem a 
tenir.

Que no s’aturi!



Marta Raventós
fsuport mutu
Com a tècnica del 
projecte crec que 
el Banc de Roba 
és fonamental per 
satisfer les necessitats 
bàsiques de vestuari 
per a gent que ho 
necessita. De fet 
forma part de la línia 
de projectes que hem anat treballant per 
cobrir necessitats, teixir llaços comunitaris 
i suport mutu i que continua amb les 
iniciatives que hem impulsat del Banc 
del Temps o els Mercats d’Intercanvi de 
roba i complements que ja fa algun temps 
que funcionen i que estan consolidats.

Fàtima Bouha
fil·lusió
El projecte del Banc 
de Roba serveix 
per atendre moltes 
famílies i per mi 
està sent una gran 
experiència perquè 
em permet treballar 
amb seguretat 
i en una cosa que m’agrada i que 
ajuda a la gent. Ens encarreguem de 
coordinar la recollida de roba i de 
deixar-la neta i a punt per les famílies 
que la necessitin.  M’agradaria que en 
un futur pogués continuar treballant 
en temes relacionats amb aquests.

Susanna Ruiz
fcreativitat
Treballar en el Banc 
de Roba ha estat per 
a mi una experiència 
totalment nova i 
molt gratificant. Jo 
anteriorment sempre 
havia treballat molt 
marcada i aquí he 
pogut tenir molta més iniciativa i a més 
amb la Fàtima hem format un bon equip. 
M’encanta aquest projecte perquè he 
pogut compaginar la feina administrativa 
amb la creativa i això és molt interessant.

Treballar per satisfer
necessitats bàsiques i socials

El Banc de Roba pretén dignificar la vida dels seus usuaris.

Coneixem els Bancs d’Aliments i els 
Bancs del Temps però ara hem d’afegir 
un nou banc a la llista, el Banc de Roba. 
A Santa Margarida i els Monjos aquesta 
iniciativa funciona des de fa alguns me-
sos gràcies a un pla d’ocupació que ha 
permès contractar dues persones per 
tirar-lo endavant, la Fàtima i la Susanna.

El projecte va néixer de la voluntat de 
cobrir una de les necessitats bàsiques 
per a les persones, com és la roba.

Des de l’Ajuntament es volia crear un 
servei de qualitat, per aquest motiu es 
va adequar una ampli espai a la primera 
planta de l’edifici de l’antic ajuntament, 
al carrer de Sant Josep, on s’ha creat 
una zona de taller, un vestidor i un ma-
gatzem.

La tècnica de desenvolupament local i 
comunitari de l’Ajuntament, Marta Ra-
ventós, explica que el Banc de Roba “és 
un servei que s’autoabasteix amb la so-

lidaritat de la gent, que aporta roba en 
bon estat que ja no utilitza i que serveix 
per vestir a noves persones que ho ne-
cessiten”.

Les famílies sempre derivades des de 
Serveis Socials, poden anar a buscar 
roba en un espai digne, amb peces en 
molt bon estat, netes i arreglades, que 
poden emprovar-se i escollir aquelles 
que són de la seva talla.

La roba arriba de la cessió que fan els 
veïns del municipi o de les campanyes 
que el Banc ha impulsat per recollir roba 
infantil i juvenil, que és la que més es de-
mana ara mateix. El darrer mes s’ha fet 
una crida a les escoles, l’institut i les llars 
d’infants amb una excel·lent resposta 
de donants.

Les donacions de roba per part de 
particulars es poden fer actualment de 
dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del 
migdia a les instal·lacions del Banc.

Ens en sortim  ;-)


