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Una mascota per guiar 
el lleure infantil
Què fer a la sortida de l’escola un alumne de primària? Ganes de fer tallers i activitats? 
La mascota Boo visitarà cada mes les escoles a l’hora del pati per explicar 
què es pot fer a partir de jocs i dinàmiques. Hi ha una cartellera per consultar 
la informació i una bústia per deixar suggeriments i/o opinions. A l’agenda 
d’actes del municipi es pot buscar les activitats en les que apareix Boo.
També hi ha la possibilitat de guanyar un abonament per a la piscina d’estiu, gràcies 
al passaport Boo que s’obté a l’escola o a la Biblioteca i omplir-lo amb sis adhesius 
que s’aconsegueixen participant en activitats i tallers que proposa la mascota. 
Es pot participar en més d’un passaport i així hi ha més opcions de guanyar. 

Festa grossa 
a Cal Rubió
Cal Rubió es prepara per a cinc 
dies de festa amb una bicicletada 
, pregó i teatre, passant per la 
traca, el Rubiófoc, el castell de 
foc i la festa jove, el dia 11; el 
12, missa i exhibició folklòrica 
amb els balls populars dels 
Monjos i la Ràpita, concert i 
ball de nit; espectacle infantil 
i concert vermut, el dia 13, 
i la caminada del memorial 
Alexis Rubió Piñol, el dia 20.
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Bon temps i públic familiar per a la 
pedalada contra el canvi climàtic 

319 persones van agafar la seva bicicleta el 22 de setembre i 
van participar a la pedalada contra el canvi climàtic que s’em-
marca dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
al municipi. El bon temps va presidir la jornada i els partici-
pants d’aquesta 19a edició, un públic eminentment familiar, 
van fer un recorregut de 9 quilòmetres sobre rodes fins ar-
ribar al parc de la Biblioteca on els esperava esmorzar per a 
tothom amb l’ajut d’un grup de voluntaris.

Un dels atractius per als participants és el sorteig de materi-
al divers que es fa entre tots els que disposen de dorsal. Vuit 
cascs i una bicicleta van mantenir atent el públic fins al final.

D’altra banda, en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
s’han repintat els passos de vianants que envolten les esco-
les del municipi afegint la frase Sempre mira, i l’Ajuntament 
demanarà una subvenció a la Generalitat per tirar endavant 
el projecte d’instal·lació d’un punt de càrrega ràpida de vehi-
cles elèctrics. f
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El primer ple ordinari de la legislatura 
va aprovar inicialment i amb el suport 
de tots els grups el document únic de 
protecció civil municipal (DUPROCIM), 
que recull tots els plans d’emergència. 
En el cas de Santa Margarida i els Mon-
jos el document, coordinat pels depar-
taments d’Urbanisme, Activitats i Medi 
Ambient, i la Policia Local, inclou riscos 
territorials, incendi forestal, inundaci-
ons, nevades, sismes, sector químic, 
accident en el transport de mercaderi-
es perilloses per carretera i ferrocarril, 
i ventades. El document inclou l’anàlisi i 
l’actuació davant dels riscos, fitxes d’ac-
tuació i procediments operatius, entre 
d’altres.

Per unanimitat també es va donar 
llum verda a la xifra del padró. Segons 
l’última actualització, de l’1 de gener 
del 2019, el municipi té una població de 
7.611 habitants, 108 persones més que 
el 2018. 

Amb els vots l’equip de govern i l’abs-
tenció de la resta de grups, es va apro-
var el calendari de festes locals per al 
2020. El 20 de juliol serà festiu als Mon-
jos, i el 3 d’agost a la Ràpita, mentre que 
el 9 d’abril ho serà a tot el municipi. La 
proposta està consensuada amb enti-
tats socials i comerç local.

Amb el suport de tots els grups va tirar 
endavant la proposta de bonificació del 
95% de l'impost sobre l'obra de reforma 
de la xarxa de sanejament del local del 
Centre Recreatiu Cal Rubió, ja que es 
considera d’interès social i cultural.

També es van aprovar la gestió i jus-
tificació de les assignacions dels grups 
polítics municipals, així com les justifica-
cions dels anys 2018 i 2019.

Modificació de la plantilla
La modificació de la plantilla de per-

sonal de l’Ajuntament per incloure una 
plaça destinada a personal eventual, la 
creació de la qual ja es va aprovar al ple 
de l’1 de juliol, va prosperar amb els vots 
a favor de l’equip de govern i el vot en 

màxima celeritat el Centre de Dia per a 
la gent gran a l’espai municipal de què 
ja es disposa.

Les mocions de PA-CUP sobre la dero-
gació de la Llei Aragonès i la millora de 
la prevenció d’incendis forestals es van 
aprovar totes dues amb el suport de 
tots els grups, mentre que els vots en 
contra del PSC van aturar la moció d’èti-
ca retributiva del regidors de l’Ajunta-
ment. f

contra de l’oposició.
En el capítol de mocions, amb els vots 

en contra del PSC i PA-CUP es va deses-
timar la proposta d’ERC de recuperar la 
que el grup considera denominació tra-
dicional de l’edifici dels balls populars, 
en substitució del nom amb el qual s’ha 
estrenat, La Quadra.

La unanimitat va tornar amb la votació 
d’una moció de Junts x Catalunya, la pe-
tició de posar en funcionament amb la 

El ple aprova inicialment el document 
únic de protecció civil municipal

L’1 de juliol es va aprovar el cartipàs 
que regirà els pròxims quatre anys.

Els acords d’organització d’inici de 
mandat, la periodicitat dels plens i el no-
menament dels càrrecs dependents del 
ple, juntament amb la composició de 
la comissió informativa general, la co-
missió especial de comptes i la mesa de 
contractació permanent, van ser apro-
vats amb els set vots del PSC i s’hi van 
afegir els de les representants de PA-
CUP i JuntsxCat, mentre que aquests 
punts van tenir el vot en contra o l’abs-

tenció d’ERC.
L’equip de govern incorporarà una per-

sona de coordinació de les àrees de ges-
tió i serveis a les persones, un càrrec de 
confiança encarregat de “lligar la part 
política amb la tècnica i l’assessorament 
d’alcaldia i les regidories”. Mentre que 
el grup socialista va defensar la neces-
sitat de la creació d’aquesta figura per 
millorar l’organització interna, l’oposi-
ció va mostrar la seva disconformitat 
amb una mesura que veu innecessària i 
desmesurada.

Primer ple extraordinari de la nova 
legislatura 2019-2023
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Dates dels 
pressupostos
participatius 

Amb el lema ‘Tu proposes, tu tries’ 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos torna a engegar, per segon 
any, el procediment participatiu per fer 
propostes i decidir sobre la destinació 
d’una part dels pressupost municipal de 
l’any 2019. La partida reservada és de 
40.000 euros.

Aquesta és una fórmula que permet a 
la ciutadania triar a quins projectes es 
destinen aquests diners inclosos en el 
capítol d’inversions, mitjançant un pro-
cés d’elecció pública de les propostes 
presentades.

L’edició actual va començar el 9 de se-
tembre i fins el dia 27 es van poder pre-
sentar propostes. Fins l’11 d’octubre una 
comissió d’avaluació formada per tèc-
nics municipals i regidors dels diferents 
grups municipals valoraran la viabilitat 
de les propostes. 

En un procés participatiu com aquest 
les propostes han de ser clares i concre-
tes, de competència municipal i viables 
tant a nivell tècnic com normatiu. Així 

mateix, cal que tinguin una visió de mu-
nicipi i que la seva execució no sobre-
passi els 40.000 euros.

Les propostes que hagin superat la 
fase de viabilitat es presentaran el 17 
d’octubre, a les 19.30 h, a la Biblioteca, 
on s’explicaran els projectes escollits. 
Entre el 18 i el 31 d’octubre se seleccio-
naran i valoraran els projectes acceptats.

La regidora de participació ciutadana Esther Marmaneu durant l'acte de presentació

Finalment, del 4 al 15 de novembre els 
projectes acceptats s’exposaran i s’obri-
rà un procés de votacions de propostes 
per tal que es puguin votar, tant de for-
ma presencial com telemàtica. Podran 
votar els majors de16 anys.

El resultats final dels pressupostos par-
ticipatius 2019-2020 es donaran a conèi-
xer el dia 20 de novembre. f

La Fundació Mas Albornà  va presentar la maquinària d’última generació 
incorporada al servei de neteja viària de, una escombradora autopropulsada d’aspiració i un 
vehicle elèctric d’hidroneteja. L’entitat va tornar a guanyar el concurs per realitzar la neteja 
viària al municipi per als pròxims quatre anys, un servei que presta des d’en fa dotze. 

Fins a final d'octubre es poden sol·licitar 
les subvencions per a l'arranjament dels 
habitatges i ajudes tècniques adreçades 
a majors de 65 anys i a persones amb 
discapacitat. L'Ajuntament va aprovar 
el mes d'abril passat una consignació de 
15.000€ per aquest concepte i se centra 
en les actuacions que s'hagin dut a terme 
des de l'1 de novembre del 2018 fins al 31 
d'octubre del 2019. Els imports atorgats el 
determinarà un barem de puntuació i les 
ajudes no podran superar els 2.500€ per 
beneficiari. 

Ajuts per a 
habitatges 
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Diada Nacional 
de Catalunya

L’acte institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya va tenir enguany com a 
escenari la Casa de Cultura Mas Catarro.

L’alcaldessa, Imma Ferret, va oferir el 
parlament institucional acompanyada 
dels regidors i regidores de la Corporació 
i tot seguit es va donar pas a la cantautora 
lleidatana, Meritxell Gené, que enguany 
va posar l’accent musical a la celebració 
de la Diada.

La cantant va ser l’encarregada 
d’interpretar el Cant dels Segadors, a la 
que s’hi va afegir el públic. La cantautora 
va oferir temes propis i poemes musicats 
d’alguns dels poetes més rellevants dels 
Països Catalans, com ara Màrius Torres, 
Maria Mercè Marçal i Bartomeu Rosselló-
Pòrcel.

Vigilància de la 
qualitat de l’aire  
Nova campanya de vigilància i control 
de la qualitat de l’aire amb la instal·lació 
d’una unitat mòbil de la Generalitat a 
la plaça Vinyes dels Monjos, un vehicle 
equipat amb analitzadors automàtics i 
captadors manuals per mesurar els con-
taminants atmosfèrics.
Durant unes setmanes es van avaluar 
contaminants com el diòxid de sofre, el 
sulfur d’hidrogen, el diòxid de nitrogen, 

l’ozó troposfèric, el monòxid de carbo-
ni, les partícules en suspensió i algun 
compost orgànic volàtil, entre d’altres.
La unitat mòbil té una ubicació itinerant 
i s'instal·la aproximadament cada dos 
anys, segons disponibilitat de la Gene-
ralitat o la Diputació, els ens que oferei-
xen el servei a tots els municipis.

Nous lavabos 
a l’escola Dr. 
Samaranch.  
Coincidint amb l’inici 
de curs al setembre, 
l’escola Dr. Samaranch 
va estrenar lavabos a 
la primera planta de 
l’edifici, una obra que 
s’ha fet aprofitant les 
vacances. En concret, 
es tracta de l’habilitació 
de cinc lavabos, un dels 
quals és adaptat.

Acta de recepció 
de dues obres 
El juliol es va fer l’acta de 
recepció de dues obres:  
el mur del camí d'accés al 
Castell de Penyafort i el 
primer tram de l'eix cívic 
de l'avinguda de Cal Rubió, 
un recorregut de 400 
metres entre els carrers 
Alguer i Illes Balears, del 
que ja gaudeixen vianants 
i ciclistes per circular 
amb més seguretat.
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L’Ajuntament es 
va afegir a les 
celebracions del 
Dia Internacional 
per l'Alliberament 
LGTBI.  Per contribuir a 
visibilitzar la diversitat, per 
segon any consecutiu es va dur 
a terme una acció consistent en 
pintar tres bancs amb els colors 
de l'arc de Sant Martí al camí 
de Cal Salines, a l'avinguda Cal 
Rubió i a la pista dels Tres Pins.

Reconeixement         
del Cuines i Tapes 2019
Amb el lliurament de diplomes als establiments guanya-
dors i participants al concurs del Remeiart es va donar 
per finalitzada la 8a edició de Les Cuines i Tapes.
En aquesta ocasió es va concedir el guardó a la tapa 
més remeiera a la presentada pel restaurant Jeneri, que 
va elaborar el plat anomenat fiocchi de pera amb salsa 
de foie.
El premi a la tapa més simpàtica va ser per al restaurant 
El Molí, que enguany oferia niu de patata i romaní amb 
llagostins, mentre que el reconeixement a la tapa més 
elaborada se’l va endur L'Apat i el seu terramar de pa-
pada confitada amb herbes a baixa temperatura amb 
pera i daus de sípia regat amb reducció d'Oporto Ruby 
sobre pa d'herbes.
D’altra banda, el balanç de l’edició d’enguany del Reme-
iart va tornar a ser del tot positiu. Cal destacar la bona 
participació que es va registrar en les novetats d’aquest 
any, com ara la Berbena del Remeiart o el Remeiart tu-
rístic.

La biblioteca 
va acollir 
una jornada 
organitzada per 
ACCIÓ, l’agència 
per a la competitivitat 
de l'empresa de la 
Generalitat.Sota el títol 
“Vols noves solucions? 
Pensa diferent”, el 
dinamitzador Eduard 
Ramos va oferir un taller 
d’innovació a 14 empreses 
de l’Alt Penedès i el Garraf.

Rebuig a
la violència
masclista 
L'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos es va afegir a la convocatòria 
de concentracions per part del movi-
ment feminista en protesta i rebuig 
per l'agressió sexual que va patir una 
menor a Manresa l'any 2016. Un bon 
nombre de veïns i veïnes van respondre 
a la convocatòria, durant la qual es va 
llegir un manifest a càrrec de la regidora 
d'Igualtat, Esther Marmaneu, i un altre 
de la Comissió 
de festes, en 
solidaritat amb 
la víctima i amb 
totes les dones 
víctimes de la 
violència mas-
clista.
L’Ajuntament, 
junt amb altres 
ens i entitats 
locals, està tre-
ballant un protocol per sensibilitzar i 
actuar contra les agressions sexistes i 
sexuals a nivell comarcal.
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Les xeringues ja es 
poden portar a la 
deixalleria
Les xeringues, les agulles i els ele-
ments punxants originats en qual-
sevol tractament sanitari domiciliari 
ja es poden dur a la deixalleria mu-
nicipal, on aquests residus seran re-
collits i gestionats per una empresa 
autoritzada per a la seva gestió.
El procediment comença a casa, 
on s’han de capsular o protegir les 
agulles, xeringues, llancetes i altres 
elements punxants amb el seu tap 
o caputxó, si en tenen. Els residus 
punxants s’han d’anar depositant 
en un petit recipient rígid i estanc 
de plàstic, per anar-los acumulant 
al domicili. Quan el recipient estigui 
ple cal portar-lo a la deixalleria.
Un cop allà caldrà seguir les indicaci-
ons del personal que hi treballa, de-
positant el recipient tancat dins el 
contenidor específic homologat per 
a la recollida de residus sanitaris, 
que es troba dins la caseta de resi-
dus especials en petites quantitats.

Expedient 
disciplinari a un 
agent de la Policia 
Local
L’Ajuntament va iniciar un expedi-
ent disciplinari a un membre del cos 
de la Policia Local per haver comès, 
presumptament, un delicte dolós 
que està sent investigat judicial-
ment, un fet que no està relacionat 
amb la tasca que desenvolupa com 
a Policia Local del municipi. Actual-
ment, l’agent no està en servei ac-
tiu. 
L’Ajuntament ha adoptat les mesu-
res necessàries per garantir el bon 
funcionament del cos de la Policia 
Local de Santa Margarida i els Mon-
jos, tot defensant i protegint el lliure 
exercici dels drets, llibertats i segu-
retat dels veïns i veïnes del municipi.

Tots els grups municipals, 
a favor d’un preu digne 
del raïm i el vi

Tots els grups municipals amb repre-
sentació a l’Ajuntament de Santa Mar-
garida i els Monjos van votar a favor de 
la moció en defensa de la pagesia i per 
un preu digne del raïm i el vi en un ple 
extraordinari que es va dur a terme a 
principi de setembre.

La moció respon a la polèmica gene-
rada les darreres setmanes pels preus 
del raïm que pagaran les empreses ma-
joristes del sector del cava, que afecta 
negativament la comarca i el sector de 
la pagesia.

Les reclamacions de la moció, que ja va 
aprovar el ple del Consell Comarcal el 27 
d’agost, s’orienten cap a la constitució 
d’una taula de treball amb representa-
ció dels departaments d’Agricultura i 
Empresa de la Generalitat, de la dele-
gació del Govern al Penedès, els presi-
dents comarcals de les quatre comar-
ques de la vegueria Penedès i el sector 

El Ple es va reunir de manera extraordinària després de les vacances d'estiu

de la vinya, a més dels sindicats agraris 
i l’associació de viticultors amb l’objec-
tiu de debatre sobre el preu del raïm i el 
futur del model de la vinya a la zona del 
Penedès.

Més peticions 
La mateixa moció també demana l’ac-

celeració del desenvolupament del Pla 
Territorial del Penedès i la constitució 
d’una Taula del Penedès per definir es-
tratègies que posin en valor la pagesia, 
la vinya i la promoció del territori i el tu-
risme sostenible i que el departament 
d’Agricultura continuï fent de mitjancer 
entre els sindicats i les grans empreses 
del sector.

Es va donar suport a l’aturada del 5 de 
setembre i les diverses accions que es 
duguin a terme en el futur  per aconse-
guir que el preu de raïm no es posi per 
sota del seu cost de conreu. f
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Torna l’activitat arqueològica
al Castell de Penyafort

L’activitat arqueològica ha tornat 
aquest mes de setembre al Castell de 
Penyafort. Les excavacions fetes a la 
cuina han de servir per confirmar l’exis-
tència de la façana d’un dels primers 
edificis del castell abans de la cons-
trucció del convent, a principi del segle 
XVIII. Els treballs actuals, segons els 
arqueòlegs de l’empresa Sistemes de 
Gestió del Patrimoni, han de permetre 
explicar i entendre l’evolució construc-
tiva del convent i determinar-ne les di-
ferents fases.

Així, la intervenció que es va fer a mit-
jan de setembre va consistir en l’exca-
vació d’una cambra situada entremig 
de l’església i les dependències conven-
tuals que es coneixen com les antigues 
cuines. Amb l’excavació es van treure 
les primeres capes del revestiment, 
més modernes, que van deixar al des-
cobert empremtes de parets més anti-
gues, portes, finestres i armaris tapiats. 
Aquesta investigació va permetre fer 
una nova troballa, la marca d’una escala 
que dona a entendre que hi havia un pis, 
avui desaparegut.

Posteriorment, la feina es va traslladar 
al laboratori i el següent pas serà realit-
zar una prospecció amb georadar tant 
al baluard com en altres dependències 
per comprovar l’estructura que hi ha al 
subsòl. A partir d’aquesta intervenció es 
podrà saber per on continuar les inves-
tigacions.

Remodelació del parc
de la piscina
D’altra banda, comencen les obres de 
remodelació de la zona esportiva del 
parc de la piscina, una actuació que dei-
xarà aquest espai amb una fesomia ben 
diferent a l’actual. 
La intervenció es farà amb l’objectiu de 
convertir el parc en un espai obert al car-
rer amb la construcció d’una nova pis-
ta de minibàsquet, la instal·lació d’una 
nova taula de ping-pong, renovació de 

l’enllumenat i, sobretot, la instal·lació 
d’una àrea amb equipaments d’entre-
nament on poder practicar l’anomenat 
workout, una disciplina d’activitat física 
que utilitza com a única eina el pes del 
cos i que pot practicar-se tant en exte-
rior com en interior. 

En aquest sentit, cal destacar la partici-
pació del Consell de Joves del municipi 
en el disseny d’aquesta zona del parc, 
amb aportacions d’idees i recomanaci-
ons pel que fa a la distribució i els ele-
ments principals que ha de contenir el 
nou espai. f

Imatge actual del parc de la piscina
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Reconeixement   
comarcal a una  
veïna de la Ràpita
Maria Rosa Morató, sòcia del Casal dels Avis 
de la Ràpita, va rebre un dels reconeixements 
"Persones Grans amb Mèrit 2019", que 
atorga el Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
com a distinció a les persones grans de la 
comarca que tenen una trajectòria vital i una 
participació en tasques de voluntariat social 
o cultural.
La trobada anual amb la gent gran va reunir 
més de 300 persones a Vilobí i es va poder 
visitar la Mostra d'Activitats Lliures dels 
Casals de la Gent Gran de l'Alt Penedès 
(MostrActiva)
A més dels reconeixements, també es 
va  liurar un recordatori als representants 
dels 29 casals i associacions de la gent gran 
participants a la MostrActiva.

Pla contra 
l’onada de calor  
a l’estiu 

Les previsions del Servei Meteorològic 
de Catalunya van obligar a activar el Pla 
de Protecció Civil de Catalunya (PROCI-
CAT) per onada de calor. L'episodi va la 
darrera setmana de juny a les comar-
ques de Ponent i amb el pas dels dies es 
va ampliar a les comarques de la Catalu-
nya central.

Els últims dies de juny es van assolir les 
temperatures màximes i l'afectació va 

afectar pràcticament tot el territori. Les 
temperatures màximes van superar els 
42 ºC a les comarques de ponent i de la 
Catalunya central i els 40 al litoral. Les 
mínimes van passar dels 20 ºC a molts 
punts del país.

A Santa Margarida i els Monjos del 27 
al 29 de juny, la piscina municipal va do-
nar accés gratuït als usuaris.

Per Tots Sants 
el cementiri 
tindrà un horari 
especial.  Del 
28 d’octubre al 3 de 
novembre obrirà de 
10 a 18 h. El servei 
d’assistència funcionarà 
el 30 d’octubre, de 10 a les 
15 h; el 31 d’octubre i 1 de 
novembre, de les 10 a les 
15 h i de les 16 a les 18 h, 
i el 2, de les 10 a les 15 h.

Obre l'àrea 
d'autocaravanes
del davant del pàrquing 
del mercat, una àrea amb 
capacitat per a cinc vehicles 
que obrirà tot l’any. El 
pàrquing forma part d’una 
iniciativa d’Enoturisme 
Penedès amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El del 
municipi s’afegeix als 
deu que configuren la 
xarxa d’autocaravanes 
de la comarca.
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L’associació Camí Ramader 
de Marina ja compta amb 
22 municipis adherits
El Molí del Foix, a Santa Margarida i els 
Monjos acollirà el pròxim dia 11 d’octu-
bre l’assemblea general de l’associació 
Camí Ramader de Marina. De la Cerda-
nya al Penedès, un projecte  per donar 
a conèixer aquesta ruta de transhumàn-
cia de la qual el municipi n’és impulsor 
juntament amb Llívia i Lluçà.
En aquesta convocatòria s’aprovarà de 
la incorporació dels nous municipis so-
cis, 19 de nous respecte l’any passat; es 
farà un resum de les activitats portades 
a terme durant l’últim any en el marc del 
projecte, com ara la participació en di-
ferents actes, jornades i fires, reunions 
de presentació del projecte, definició 
de la ruta física, col·laboracions amb 
altres projectes, publicació de la nova 
web (www.camiramaderdemarina.cat), 
i col·laboració amb municipis francesos, 
entre d’altres punts.
També es renovarà la Junta de Govern, 
de la qual forma part actualment Santa 

Margarida i els Monjos.
L’associació va néixer l’octubre del 2018 
i té com a objectiu articular el treball 
conjunt dels municipis per on passa la 
ruta del camí ramader de Marina, per tal 
de recuperar i donar nous usos a aques-
ta ruta transhumant promovent el pa-
trimoni cultural, històric, arquitectònic, 
paisatgístic i ecològic inherent al camí.  
Els 22 municipis que actualment formen 
part de l’associació del Camí Ramader 
de Marina són Alp, Fontanals de Cer-
danya i Llívia (Cerdanya), Gombrèn, les 
Lloses i Toses (Ripollès), Alpens, Lluçà, 
Olost, Oristà, Prats de Lluçanès, Sant 
Feliu Sasserra i Sant Martí d’Albars (Llu-
çanès), Castellnou de Bages i Avinyó 
(Bages), Castellar de N’Hug (Bergue-
dà), Cabrera d’Anoia i els Hostalets de 
Pierola (Anoia), Pacs del Penedès, Sant 
Quintí de Mediona i Santa Margarida i 
els Monjos (Alt Penedès) i Vilanova i la 
Geltrú (Garraf). f

5a edició de
la Fira de la
Transhumància

La Fira de la Transhumància arriba 
enguany a la 5a edició. Serà el 20 
d’octubre a partir de les 9.30 h i fins 
a les dues de la tarda. Durant el cer-
tamen hi haurà mercat i degustació 
de vins, caves, formatges i embotits, 
a més d’artesania i brocanters i una 
mostra d’ovelles de pastors locals.

A les 11.30 h, nova edició del Trans-
hufest, amb exhibició del Ball petit , 
mitjà i gran de Pastoretes dels Mon-
jos. La fira finalitzarà amb dinar po-
pular. Però el programa començarà 
el 18 d'octubre amb contes d’arreu 
del món a la biblioteca, a càrrec de 
Susagna Navó. La nota musical la po-
sarà el grup Ramé, que presentarà 
“Reharm: un toc de jazz”, després 
d’un maridatge de vins i caves amb 
formatges artesans, prèvia inscrip-
ció. Tot plegat serà a les caves Markel 
a partir de les 19.30 h.

El dissabte, dia 19, a les 11 del matí es 
farà una passejada comentada  de 4 
quilòmetres sobre el món pastorívol 
acompanyant un ramat. L’activitat 
l’organitza el Molí del Foix i cal ins-
cripció prèvia.

Actes de tardor 
del Parc del Foix

La Xarxa de Parcs naturals de la Di-
putació ja ha començat la programa-
ció de tardor de Viu el parc! Amb el 
setembre ja tancat, l’octubre arrenca 
amb les propostes habituals a Santa 
Margarida i els Monjos: el 6 d’octu-
bre, visita al castell de Penyafort i la 
ruta cultural Menges de guerra; el 8 
d’octubre, a la biblioteca, taller de 
manualitats amb material reciclat; el 
cap de setmana del 12 i el 13 d’octu-
bre, coincidint amb les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni, es faran visites 
guiades al castell de Penyafort, la vi-
sita Les petjades del Vesper i La Cuina 
dels frares. 
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El curs 2019-2020 comença amb 
més alumnes a les aules
1.500 alumnes d’entre 

els 3 i els 17 anys van 
començar el curs 2019-
2020 el dia 12 de setem-
bre a les aules dels di-
versos centres escolars 
de Santa Margarida i els 
Monjos. Les xifres glo-
bals són lleugerament 
superiors a les de l’any 
passat (25 alumnes més 
en total).

Sobre els alumnes ma-
triculats a les tres esco-
les de primària del muni-
cipi, les xifres parlen de 
420 alumnes a l’escola 
Dr. Samaranch; 240, a 
l’escola Arrels, i 234 a 
l’escola Sant Domènec. 
En total 894 alumnes 
d’educació primària. D’aquests, un total 
de 86 s’han incorporat als centres per 
cursar P-3: 38 (Dr. Samaranch), 23 (Ar-
rels), i 25 (Sant Domènec).

En aquest punt cal destacar la recu-
peració de l’aula de P-3 que el depar-
tament d’Ensenyament va suprimir el 

La xifra d'alumnes és lleugerament superior a la de l'any passat

A nivell de secundà-
ria i batxillerat, aquest 
curs l’han començat 519 
alumnes a l’Institut del 
Foix, 109 dels quals s’es-
trenen a primer d’ESO.

I entre els més petits, 
les llars municipals d’in-
fants Xiroi registren 
aquest curs unes xifres 
globals similars a les de 
de l’any passat, però 
mentre que la dels Mon-
jos han incrementat en 
12 el número d’infants 
respecte l’any passat, la 
de la Ràpita la xifra s’ha 
reduït a la meitat, 10 in-
fants.

Escola d'adults
A l’octubre també comença la seva ac-

tivitat l’escola de formació d’adults a la 
Masia Mas Catarro amb una oferta que 
inclou cursos de cultura general, idio-
mes, informàtica i cursos de preparació 
a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà i superior. f

curs passat a l’escola Dr. Samaranch. I 
sense deixar aquesta escola, també s’ha 
de destacar una altra novetat, com és la 
declaració d’escola inclusiva per part de 
la Generalitat que permet integrar amb 
condicions l’alumnat amb necessitats 
especials.

Programació 
curs Tangram  
El tret de sortida a l’estiu es va donar 
amb l’activitat “Quin Talent!”, en la que 
els participants van cantar, ballar i tocar 
el piano com veritables professionals. 
Els joves també van participar en un 
scape room  on van fer ús de l’enginy 
per sortir del Tangram. En una altra pro-
posta, el Tangram es va transformar en 
un manicomi abandonat. Entre crits i 
ensurts, tant els joves com l’equip van 
passar una tarda molt divertida. 
El Teatre Tangram va estrenar l’obra, 
“Sense Zapping”, en la que el reparti-
ment va fer el guió de l’obra.

La galeria Palma Dotze va encetar els actes de celebració 
del 30è aniversari  que s’allargaran fins a final d’any. August Rossell i Fèlix Plantalech 
són els escollits per donar el tret de sortida a l’aniversari d’una galeria que va obrir portes el 
14 de desembre del 1989 a Vilafranca i que el 2012 es va traslladar a la masia Mas Pujó de Santa 
Margarida i els Monjos.



Nosaltres

13
setembre 19 f

Serveis municipals 
a les persones
L’Ajuntament ofereix dos serveis 
d’atenció a les persones. D’una banda, 
el d’assessorament jurídic, que informa 
i assessora en aspectes jurídics (dret de 
família, arrendaments i propietat horit-
zontal, impagaments i endeutament, 
dret penal i dret administratiu). El servei 
ofereix informació sobre la documenta-
ció necessària per demanar assistència 
jurídica gratuïta. Per sol·licitar aquest 
servei cal adreçar-se a Serveis Socials de 
l’Ajuntament i atén cada quinze dies els 
dimarts a la tarda.
D’altra banda,  també es pot demanar 
un servei de mediació ciutadana, desti-
nat a resoldre conflictes de convivència 
entre la ciutadania. És un servei gratuït 
que s’ha de demanar des de l’OAC a ho-
res convingudes.

Per segon cop 
aquest any  es va 
dur a terme el Mercat 
d’intercanvi i de segona 
mà a la plaça Pau Casals, 
que va tenir una bona 
afluència de visitants. 
El mercat va coincidir 
amb el d’artesania i 
brocanters, que es 
va situar al llarg del 
raval de Sant Martí. 
Abans de final d’any, es 
preveu que s’organitzi 
una altra edició.

La Festa del 
Most, del 9 al 17 
de novembre
L’organització de la Festa del Most de la 
Ràpita ja treballa amb l’edició del 2019, 
que es durà a terme la setmana del 9 al 
17 de novembre.
Actes com la gimcana de tractors i el 
concurs de poda, la mostra de vins i ca-
ves, el pregó, el Corre cellers o el con-
curs de Tastavins són cites que no falten 
mai en el programa d’una de les convo-
catòries més rellevants del calendari de 
la Ràpita.
Els actes començaran el dia 9 amb el lliu-
rament dels premis literaris Joan Mañé 
i Guillaumes. A 
partir d’aquest 
dia se succeiran 
els actes amb 
una cita desta-
cada com el pre-
gó, el dia 15 i la 
inauguració de 
la 45a mostra de 
vins DO Penedès 
i Cava. L’edició la 
tanca l’encesa de 
la traca final.

Sota el títol
Puer-i-Cultura a  
l’Alt Penedès  
l’associació Pit Nature-
Pediatria Solidària en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
ofereix un cicle de xerrades 
adreçades a famílies per 
debatre i comentar qüestions 
relacionades amb la cura 
i criança dels infants. Les 
xerrades seran un dissabte 
al mes de 10 a 12 h.

Èxit de la Fira d’Extraescolars , que va atraure un bon nombre de visitants 
interessats a conèixer les diferents propostes de les entitats i els serveis municipals per al 
curs 2019-2020. Durant tot un matí davant de la Biblioteca es van fer exhibicions esportives i 
artístiques, tallers, circuits i activitats esportives i de lleure per a totes les edats.
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Redistribució de carteres i creació d’una regidoria nova defineixen 
el cartipàs per a la legislatura 2019-2023 a l'ajuntament

L’establiment de la nova organització 
municipal després de la constitució de 
l’Ajuntament va passar pel ple per sot-
metre’s a la votació dels grups. El nou 
ordre estableix una redistribució de 
regidories, que canvien de titular o de 
denominació, com és el cas de Benestar 
Social, ara Serveis Socials.

En aquest sentit, destaca la creació 
d’una nova regidoria, la de Participació i 
Transparència, que s’afegeix a la ja exis-
tent de Comunicació. La responsable 
d’aquesta àrea, Esther Marmaneu, ex-
plica que l’Ajuntament continua treba-
llant en la línia de transparència, rigor, 
participació i bon govern que han por-
tat a rebre durant dos anys consecutius 
el segell Infoparticipa que es promou 
des de la UAB. Per Marmaneu, la nova 
regidoria “ens ajudarà a continuar tre-
ballant i millorar dia a dia. Escoltar la 
veu del poble amb processos de partici-

pació, Consells d’Infants i Joves, pressu-
postos participatius, reunions amb enti-
tats i barris, redacció de plans d’usos de 
diferents equipaments, projecte patis 
de participació a les escoles...”. La re-
gidora defensa la participació com “un 
dret i un deure de la ciutadania i és per 
això que la potenciarem com a eina de 
convivència, per fer la política més pro-
pera als veïns i veïnes”.

En la sessió de l’1 de juliol es va aprovar 
la designació dels tinents d’alcaldia, càr-
rec que recau en Manel Alpuente, com a 
primer tinent d’alcaldia; Oriol Torrents, 
com a segon; Neus Hernández, tercera, i 
José Luis Soriano, com a quart. Aquests 
quatre regidors també formen part de 
la Junta de Govern Local.

D’altra banda, la Comissió Informa-
tiva General està formada per Imma 
Ferret, Manel Alpuente, Oriol Torrents, 
Neus Hernández i José Luis Soriano, del 

PSC, Lourdes Quer i Núria Calvet, d’ERC 
(amb Domènec Prunera i José A. Sánc-
hez com a suplents); Amanda Gallego, 
de PA-CUP, i Susanna Escribà, de Junts-
xCat.

Pel que fa a la Comissió Especial de 
Comptes, els components són: Imma 
Ferret, Oriol Torrents, Neus Hernández 
i José Luis Soriano, del PSC; Lourdes 
Quer, d’ERC; Amanda Gallego, de la 
CUP, i Susanna Escribà, de JuntsxCat.

També es van nomenar els repre-
sentants de la corporació en diversos 
organismes. Així, Imma Ferret i Ma-
nel Alpuente, són els representants al 
Consorci del Parc del Foix; Imma  Fer-
ret (i com a substitut Oriol Torrents), 
a la Mancomunitat de Municipis Pene-
dès-Garraf; el Consell Escolar Municipal 
té com a representants de la corporació: 
Imma Ferret i Neus Hernández, del PSC; 
José Antonio Sánchez, d’ERC; Amanda 

  GRUP      REGIDOR          DEDICACIÓ            ASSIS. PLENS   ASSIS. COM. INF.    ASSIS. JGL                TOTAL

PSC-CP  Imma Ferret  85%        40.071,46

PSC-CP  Manel Alpuente    3.134,56  2.029,6  11.214,72 16.378,88

PSC-CP  Esther Marmaneu 100%        30.642,88

PSC-CP  Oriol Torrents    3.134,56  2.029,6  11.214,72 16.378,88

PSC-CP  Neus Hernández   3.134,56  2.029,6  11.214,72 16.378,88

PSC-CP  Filo Martínez  100%        30.642,88

PSC-CP  J.L. Soriano    3.134,56  2.029,6  11.214,72 16.378,88

ERC  Lourdes Quer    3.134,56  2.029,6      5.164,16

ERC  Domingo Prunera   3.134,56        3.134,56

ERC  Núria Calvet    3.134,56  2.029,6      5.164,16

ERC  J.A. Sánchez    3.134,56        3.134,56

PA-CUP  Amanda Gallego    3.134,56  2.029,6      5.164,16

JUNTSxCAT Susanna Escribà    3.134,56  2.029,6      5.164,16

Total retribucions brutes anuals regidors mandat 2019-2023                                           193.798,50                                                 

Total retribucions brutes anuals màximes regidors mandat 2015-2019                                                              205.716,06
Total retribucions brutes anuals màximes regidors mandat 2011-2015                                                             209.756,64             

Retribucions brutes anuals mandat 2019-2023
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Gallego, de la CUP, i Susanna Escribà, de 
JuntsxCat. Neus Hernández representa-
rà l’Ajuntament al Consell Escolar de la 
comarca; José Luis Soriano al consorci 
LOCALRET; Manel Alpuente, a l’Associa-
ció de Defensa Forestal Puig de l’Àliga, i 
Filo Martínez, al Consorci Socio Sanitari 
de Catalunya. La Junta de Seguretat Lo-
cal té com a representants Imma Ferret 
i Oriol Torrents, a més dels portaveus 
dels grups municipals com a assistents 
convidats

Menys despesa total en retribu-
cions que la legislatura passada

L’alcaldessa, Imma Ferret, percebrà 
40.071,46€ bruts anuals, amb un règim 
de dedicació parcial del 85%,  mentre 

que les dues úniques regidores amb 
dedicació exclusiva, Esther Marmaneu i 
Filo Martínez, 30.642,88€.

La resta de regidors, tant de l’equip 
de govern com de l’oposició, obtin-
dran 391,82€ per assistència a plens i 
253,70€ per assistència a les comissions 
informatives, els que en formin part. Els 
membres de la Junta de Govern Local 
percebran 233,64€ per assistència. 

Cal afegir que els diferents grups mu-
nicipals tindran una dotació econòmica 
de 34,48€ mensuals per cada regidor 
electe i 103,42€ mensuals per cada grup 
polític.

La despesa total en el capítol de retri-
bucions és menor que en la legislatura 
anterior.

MANEL ALPUENTE 
TOLEDANO
(PSC-CP)
1r tinent d’alcaldia
Regidor de Medi 
Ambient i Esports

ESTHER MARMANEU 
DOMINGO
(PSC-CP)
Regidora de Cultura 
i Festes, Patrimoni, 
Turisme, Igualtat, 
Comunicació, 
Transparència i 
Participació Ciutadana

ORIOL TORRENTS 
PUYAL
(PSC-CP)
2n Tinent d’alcaldia
Regidor  de Mobilitat 
i Via Pública i 
Parcs i Jardins

NEUS HERNÁNDEZ 
CALVET
(PSC-CP) 
3a Tinent d’alcaldia
Regidora d’Educació 
i Joventut i Infància

FILO MARTÍNEZ 
BRAVO
(PSC-CP)
Regidora de 
Serveis Socials, 
Gent Gran, Sanitat, 
Consum, Habitatge, 
Cooperació, Obres 
i Manteniment

JOSÉ LUIS 
SORIANO NÚÑEZ
(PSC-CP)
Regidor d’Hisenda, 
Mercats i Noves 
Tecnologies

LOURDES QUER  
MONTSERRAT
(ERC-AM)
Regidora

DOMÈNEC PRUNERA 
GALOFRÉ
(ERC-AM)
Regidor

NÚRIA CALVET     
SÁNCHEZ
(ERC-AM)
Regidora

JOSÉ A. SÁNCHEZ 
VALLECILLOS
(ERC-AM)
Regidor

AMANDA GALLEGO 
SANTACANA
(PA-CUP)
Regidora

SUSANNA 
ESCRIBÀ VIVÓ
(JUNTSxCAT)
Regidora

IMMA FERRET 
RAVENTÓS 
(PSC-CP)
Alcaldessa

Regidora de Promoció i Desenvolupament 
Local, Ocupació, Economia Social, Comerç 
i Empresa, Urbanisme i Governació

ELS REGIDORS
DE L'AJUNTAMENT
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The Stone Pony celebra el 
30è aniversari als Monjos 

L’entitat The Stone Pony, dedicada a 
seguir i divulgar la trajectòria del can-
tant Bruce Springsteen i amb seu a San-
ta Margarida i els Monjos, compleix 30 
anys i ha triat el municipi que la va veure 
néixer per commemorar l’efemèride. 
Ho farà amb una convenció del 4 al 6 
d’octubre amb concerts i diverses acti-
vitats. La societat la Margaridoia acolli-
rà els concerts a les seves instal·lacions.

El dia 4, el concert tribut a Bruce 
Springsteen a càrrec de Manel Fuentes i 
la seva banda, The Spring’s Team Band, 
que actuarà a les 11 de la nit.

Dissabte, 5 d’octubre, es desenvolupa-
ran activitats durant tota la jornada. En-
tre les previstes hi ha un dinar amb ter-
túlia-col·loqui sobre el cantant i el club 
a càrrec de Joan Colet. També inclourà 
una actuació acústica de José Calleja i 
els “Acoustic Tals”. Es passarà el docu-
mental "The Stone Pony, 30 anys a la 
carretera" i tancarà el dia un altre con-
cert tribut a Bruce Springsteen a càrrec 
de Sergio Gisbert&The Jacks.

Diumenge, dia 6 d’octubre, està pre-
vist un altre dinar de germanor com a 
cloenda de l’intens cap de setmana.

L’organització ha fet un pacs de des-
compte per triar l’opció que es desitgi, 

des d’entrades per a un concert fins al 
pac de cap de setmana amb tot inclòs. 
La venda anticipada es pot fer a l’enllaç 
http://www.stoneponyclub.com/30ye-
ars.htm o pagament amb targeta a 
http://tiendastonepony.com/30-aniver-
sario-club/2429-30years.html f

40 anys de         
comissió de festes 
Al voltant de 180 persones es van reunir 
el 30 de juny a la sala Alguer en l’acte 
central de la commemoració del 40è 
aniversari de la creació de la Comissió 
de Festes. La celebració va consistir en 
un dinar que va aplegar totes les perso-
nes que durant els 40 anys de funciona-
ment de la comissió n’han format part 
en algun moment, acompanyades de 
les seves famílies.
En un ambient de germanor, els assis-
tents van reviure els anys d’organitza-
dors de la festa major dels Monjos.

Nova temporada 
a la Societat La 
Margaridoia 
El 21 de setembre va començar la 
nova temporada de la societat i 
cada dissabte hi ha ball a les 11 h. 
de la nit. L’entrada és gratuïta per 
als socis i 6€ per als no socis. Les 
classes de zumba ja han començat 
i les classes de ball en línia, ball de 
saló i country comencen la prime-
ra setmana d’octubre.  Del 4 al 6 
d’octubre es celebra el 30è aniver-
sari del Club The Stone Pony. El 31 
d’octubre se celebrarà la Festa de la 
Castanyada i al novembre, dins dels 
actes del 117è aniversari de la socie-
tat, el dia 24 hi ha programada una 
obra de teatre. Els balls i activitats 
estan obertes a tothom. La informa-
ció per fer-se soci i les inscripcions a 
les classes i activitats es poden fer a 
la secretaria, els dimarts de 19 a 21h, 
durant les activitats, o bé al mail:
s.c.e.lamargaridoia@gmail.com.
La temporada passada es va tancar 
amb diversos actes: la 22a Festa del 
Soci a l’abril amb un dinar que va re-
unir 200 persones, les jornades de 
portes obertes la primera setmana 
de juny i per Sant Joan es va fer una 
master class de zumba i una obra de 
mímica musical.

Calendari de 
caminades 
El grup Anem a Caminar ja té a punt 
el calendari de caminades per al dar-
rer trimestre del 2019. La primera 
serà diumenge 6 d’octubre a l’oba-
ga de Torrossolla (El Montmell); el 
3 de novembre a la Font Freda i els 
seu entorn (Gelida), i el 15 de de-
sembre al Puig de l’Àliga (Canyelles) 
per deixar-hi el pessebre.
Les caminades són gratuïtes, ober-
tes a tothom i es fan a les 8 del matí 
des de la plaça de les Vinyes.
Més informació al 93 898 10 68 i a 
http://caminades.info

El cartell del 30è Aniversari
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Compra a Prop, 
el 20 d’octubre 

El 20 d’octubre comença la 5a edició 
de la campanya comercial “Compra 
a Prop”, que impulsen els municipis 
d’Olèrdola, Castellet i Santa Margarida i 
els Monjos amb l’objectiu de reforçar el 
comerç local i promoure els seus atrac-
tius turístics.

La novetat d’aquesta edició és la but-
lleta electrònica a la qual s’hi podrà ac-
cedir a través d’un codi QR.

La iniciativa, que té un gran èxit entre 
els clients, premia les compres fetes als 
establiments adherits a la campanya. 
Els premiats es beneficiaran d’entrades 
per a equipaments turístics, àpats a res-
taurants i visites a cellers, entre d’altres.

L’any passat hi van participar 134 esta-
bliments, que van repartir 80 premis.

La campanya d’estiu del Comerç del Foix  a va atorgar el primer premi, 
de 400 “eurofoix”, a Josep Hernández; el segon premi, de 200 “eurofoix”, va recaure en Maria 
Vico, i el tercer premi, de 100 “eurofoix”, va ser per a Bárbara Guzmán. Els guanyadors podran 
gastar els talonaris d’”eurofoix” als establiments associats a Comerç del Foix.

L’esplai el Vesper 
plega les ales 
Després de quatre anys, l’esplai El Ves-
per de Santa Margarida i els Monjos 
clou aquesta etapa amb l’equip actual.
El grup de joves que van agafar el relleu 
de l’antic esplai del municipi ha decidit 
deixar-ho perquè “els esplais i els caus 
funcionen grà-
cies a una colla 
de voluntaris 
que creu en 
l’educació en 
el lleure com a 
eina de trans-
formació so-
cial. Arriba un 
moment, però, 
que els mo-
nitors han de 
deixar-ho per 
poder empren-
dre la seva vida adulta”.
Durant la seva trajectòria, el Vesper ha 
organitzat diverses activitats, excursi-
ons i colònies. El 21 de setembre, l’esplai 
va tancar portes en espera que aviat un 
altre grup de joves tingui la il·lusió de re-
cuperar l’activitat.

Representació de Santa Margarida i els Monjos 
al Corroussel Costa Brava de Palafrugell
En el marc de les Festes de Primavera, el certamen va premiar en l’apartat de 
carrosses no inèdites la de l’Esplai Carnavalístic dels Monjos, que va obtenir 
el primer premi amb “25 anys fent el pavo”. També hi va participar el Grup 
de Carnaval de la Ràpita amb la seva proposta d’enguany, “El Grifó”.
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La Quadra s'estrena amb un acte 
de benvinguda multitudinari

Santa Margarida i els Monjos va donar la ben-
vinguda a La Quadra, el nou espai dedicat als 
balls populars i les festes majors en un acte 
festiu el dia 5 de juliol. Bona part dels balls i 
les peces que configuren el seguici van sortir al 
carrer en cercavila per anunciar als veïns i veï-
nes que ja es disposa d’un lloc de conservació i 
difusió del patrimoni folklòric i popular.

L’alcaldessa, Imma Ferret, i la regidora de Cul-
tura, Esther Marmaneu, van donar a conèixer 
els detalls del projecte de La Quadra i van ex-
plicar que, a més de la part expositiva, inclou 
uns recursos audiovisuals amb les músiques i 
els vídeos de les festes majors, i una guia amb 
la informació de tots els balls i peces.

L’acte va acabar amb la projecció sobre la 
façana principal de La Quadra d’un mapping 
amb imatges relacionades amb les festes ma-
jors. L’espai es pot visitar els dimarts i els di-
jous, de les 16.30 a les 19 h. f
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Les festes 
majors d’estiu 
treuen el 
veïnat al carrer

inal de juliol i principi 
d’agost és sinònim de festa 
als Monjos i a la Ràpita i 
com cada any els veïns i 
veïnes es van fer seus els 
carrers per seguir de prop 
els diversos actes. El treball 
i empenta de l’organització 
de les respectives festes 
majors van donar els seus 
fruits i les festes van ser un 
èxit.

F
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Als Monjos, la festa va estar marcada 
pels 40 anys de la Comissió de Festes, 
l’organitzadora del gruix dels actes. Per 
aquest motiu, els membres de la Comis-
sió de Festes del 1979 van oferir un pre-
gó ple de records i notes d'humor. Jau-
me Mata, Pilar Torné, Àngel Vendrell, 
Joan Fàbregas, Salvador Miras, Eugenio 
Escribano, Xavier Escribà, Antonio Du-
que i repassar l’època de les primeres 
festes majors en democràcia.

Amb un bon grapat d’actes previs, en-
tre els que no hi van faltar la música,  la 
caminada nocturna, els sopars popu-
lars, i actes que van camí de convertir-se 
en tradició com la Santa Birra o la Santa 
Porcada, es va arribar al cap de setmana 
que concentra els actes més tradicio-
nals, des de la cercavila de foc, el cor-
refoc i el castell de foc fins a l’actuació 
dels balls folklòrics a la sortida d’ofici, la 
cercavila i el ball de lluïment seguit, en-
guany, de les sàtires diabòliques.

Cal destacar que l’Ajuntament, con-
juntament amb la comissió de festes, 
va habilitar un punt lila la nit del 20 de 
juliol a la plaça Pau Casals. El punt lila va 
estar en actiu entre la una i les sis de la 
matinada i va comptar amb dues profes-
sionals de l’entitat Dones amb empenta  

i la col·laboració de l’entitat municipal 
Dones per la república, que va organit-
zar el voluntariat per ajudar en les tas-
ques d’informació i detecció.

La festa també la fan gran entitats 
com la Margaridoia que per Festa Ma-
jor organitza balls i concerts i enguany, 
a més, va programar un espectacle de 
mímica musical obert a tothom.

Festa Major a la Ràpita
I sense gairebé temps per refer-se, el 

26 de juliol va arrencar la Festa Major 
de la Ràpita, que va continuar fins el 5 
d’agost. Després dels actes previs, el 
terrabastall rapitenc va anunciar la fes-
ta, que va continuar amb el lluïment 
dels balls i el pregó, a càrrec del veí, Llu-
ís Martí Rovira.

L’Espai de Veus va posar música al 
Concert sota les estrelles; els amants de 
l’esport van tenir la seva nit; sopar de 
germanor i Festingo, cercavila i nit jove 
van portar fins al 4 d’agost, amb l’ofici 
de Sant Domènec i altres actes fins a la 
nit amb l’auto sacramental, les sàtires i 
la fogardera del Ball de Diables. 

La Festa Major està organitzada con-
juntament, per segon any, per la junta 

gestora del CCRR amb entitats i socis i 
l’entitat es felicita per l’èxit tant en la 
qualitat dels actes com en la participa-
ció. 
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Varietat d’actes per a tots els gustos i públics. Les festes majors d’estiu són cada any molt participatives i cada 
vegada s’allarguen més en el calendari amb multitud d’actes previs. En tots dos casos amb activitats com la caminada nocturna 
i el sopar popular, entre d’altres. Els pregons i les traques que anuncien la festa són elements imprescindibles que no fallen 
mai. Com tampoc ho fan els balls folklòrics i el foc dels diables.
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Els Monjos i la Ràpita, tradicionals de mena
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Un torneig d’estiu rodó
Prop de mil persones van participar en 

els diversos torneigs d’estiu que s’orga-
nitzen cada any des del servei d’Esports 
de l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos.

Un miler de persones entre els 4 i els 
70 anys repartits en modalitats com el 
vòlei sorra, bàsquet, futbol camp i fut-
bol sala, multiesports i les gimcanes es-
portives per als més petits.

Resultats dels torneigs esportius:

Bàsquet 3x3
Infantils/cadets/juvenils:

1r Dolores del ano; 2n: veterans1; 3r. 
Veterans 2; 4rt: Tiramisú

Vòlei sorra 4x4
Infantils: 1r. Piquitas; 2n: Bcmais; 3r: 

Mancos
Cadets: 1r. Castanyes al foc; 2n: Patates 

i bledes; 3r. Kikkoff; 4rt. Mamasitas
Juvenils: 1r.Invensibles; 2n: Duke’s; 3r: 

Ricacash; 4rt: Oxidaos
Sènior femení: 1r. Xuxes; 2n: Zape; 3r. 

Loksea
Sènior mixta: 1r: Karasuno; 2n: Duke’s; 

3r: Armovisa; 4rt classificat: Peppa Beer
Sènior masculí: 1r: Hinchaos; 2n: Res-

plandor y ase pum!; 3r: Iruma; 4rt classificat: 
Like a gros

Futbol
Infantil: 1r:Bocachanclas; 2n:Inmigrantes; 3r: 

Piquitas
Cadets: 1r: Sofri FC; 2n: Bater de Munich; 3r: 

Cheaters; 4rt: Minguitos
Juvenils: 1r: Mola FC; 2n: Los Caballeros; 3r: 

Las Girls; 4rt: Anuar

Futbol sala
Sènior masculí: 1r classificat: Una vaina loca; 

2n classificat: Inter Mitente; 3r classificat: 
Cracks Petats; 4rt classificat: Promesas FC.
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Recepció de 
l’equip
infantil
de futbol 

La sala de plens de l’Ajuntament va ser 
l’escenari al setembre d’un acte de re-
cepció institucional a l’equip de futbol 
de categoria infantil del municipi, que el 
juny passat es va proclamar campió de 
la 12a edició de la Copa Penedès Televi-
sió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, un certamen que reuneix més 
de 300 participants de les categories 
de futbol 7 i infantil, enguany celebrat 
a Sant Sadurní d’Anoia. Els monjencs es 
van imposar al Vilafranca a la tanda de 
penals i d’aquesta manera van guanyar 
per segona vegada aquest torneig co-
marcal.

La recepció la va presidir l’alcaldessa, 
Imma Ferret, i el regidor d’Esports, Ma-
nel Alpuente, i va comptar amb l’assis-
tència dels jugadors que formen l’equip 
local, a més d'altres regidors, entrena-
dors i familiars. L’alcaldessa i el regidor, 
en els seus parlaments, van destacar la 
importància dels valors de l’esport en la 
formació dels infants i joves.

18 equips, 50 partits
Durant tot un cap de setmana 18 

equips, en representació de 16 munici-
pis, van jugar 50 partits.

Els 18 equips participants van repre-
sentar els municipis de l’Arboç, Avinyo-
net del Penedès, Canyelles, Castellví de 

L'equip de futbol infantil dels Monjos a la sala de Plens durant la recepció

la Marca, Gelida, Olèrdola, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, 
Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riu-
debitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant 
Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els 
Monjos, Subirats, Torrelles de Foix i Vi-
lafranca del Penedès. f

Els primers dies d’octubre s’inicien tots 
els cursos esportius corresponents a 
la temporada 2019-2020 als Monjos i la 
Ràpita. Les inscripcions s’han fet en ac-
tivitats com la gimnàstica, ioga, pilates, 
terapèutica, musculació, psicomotrici-
tat, iniciació esportiva, minivoleibol, mi-
nibàsquet, hoquei, bàdminton, karate, 
judo i patinatge artístic.

Cada activitat es divideix per edats i es 
duen a terme a diferents dependències 
municipals, com el gimnàs, el pavelló o 
la pista poliesportiva i a les escoles i ins-
titut del municipi.

Inici de les activitats 
esportives
del nou curs

A l’estiu hi va haver també torneigs com ara les 12 hores de vòlei sorra 
indoor, amb 40 equips participant en categoria sènior mixta; el de bàsquet 3x3 femení i 
masculí, que es va fer al pavelló a causa de la pluja; el de bàsquet 5x5, la Penya del Pou com 
a guanyador imposant-se als Hinchaos, i les 12 hores de bàsquet, amb 9 equips participant.
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El XXVIII 
Memorial 
Manel Moreno  
va enfrontar a l’agost 
l’equip dels Monjos al de 
l’Arboç. Es van imposar 
els locals per 3 a 1. Al 
descans del partit, que va 
tenir bona afluència de 
públic a les grades, se li 
va fer entrega d'un ram 
de flors a Teresa Mateu, 
vídua de Manel Moreno. 

La llavor del 
bàdminton local

El bàdminton forma part de l’oferta 
d’activitats de l’Escola Esportiva Muni-
cipal des de fa al voltant de 15 anys. Al 
llarg d’aquest temps, aquest esport ha 
viscut un interès amb alts i baixos pel 
que fa a participants. Actualment tor-
na a passar per una bona acollida amb 
diversos grups, des dels petits a partir 
dels 8 anys, un grup de júnior i un altre 
de sènior.

L’ànima de la pràctica del bàdminton 
a Santa Margarida i els Monjos és, sens 
dubte, el seu monitor, Sebastià Valera, 
ara ja jubilat però molt actiu a nivell físic, 
fet que li permet continuar transmetent 
la seva passió per l’esport en general i 
el bàdminton en particular. Gràcies a la 
seva experiència, el futur del bàdmin-
ton al municipi està assegurat.

Torneig solidari 
de futbol femení
El 21 de setembre es va dur a terme el 
torneig solidari de futbol femení en la 
categoria d’infantil que impulsa el club 
de futbol Mas Catarro de Santa Marga-
rida i els Monjos i que enguany ha cele-
brat el seu desè aniversari. 
L'alcaldessa, Imma Ferret, i el regidor 
d'Esports, Manel Alpuente, van ser pre-
sents al camp municipal d’esports per 
donar suport a la iniciativa i es van en-
carregar de fer el lliurament dels trofeus 
a els equips participants
En aquesta ocasió al tor-
neig solidari hi van par-
ticipar els equips Món 
Femení de Terrassa, Fun-
dació Atlètic Vilafranca, 
CD Fontsanta de Cornellà, 
Fundació UE Cornellà, FB 
Calafell i FB Mas Catarro. 
D’altra banda i com és ha-
bitual, el torneig també 
serveix per fer una crida a la solidaritat 
i es fa una recollida destinada al banc 
d’aliments de Santa Margarida i els 
Monjos, una crida que compta amb una 
bona resposta de part del públic.

A final d’agost a 
Mediona es va fer la 
final de la quarta edició 
de la Lliga del Penedès de 
Bitlles Catalanes, en la que hi 
van competir els equips de 
Mediona, Sant Martí, la Ràpita, 
Vilafranca, Torrelletes i Sant 
Pere de Riudebitlles. El Club de 
Bitlles Catalanes de la Ràpita 
es va proclamar campió i un 
jugador de les seves files, Josep 
Maria Vilar, va obtenir el premi 
al millor jugador masculí.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Hem començat mandat i  el grup municipal socialista hem conti-
nuat treballant per dur a terme el compromís revalidat a les ur-
nes el passat maig. Hem donat suport a les mobilitzacions i la mo-
ció que s’ha aprovat en defensa de la pagesia i per un preu just 
del raïm. Hem reivindicat un any més La Diada de tothom i per a 
tothom, perquè entenem que és  el moment de trobar l’entesa 
política necessària per poder avançar realment com a país, dins la 
pluralitat i diversitat que caracteritza Catalunya, des del respecte 
a les institucions,  lluny de la confrontació i del desconcert que 
alguns  han generat. Comença l’escola i des de l’equip de govern 
socialista a l’ajuntament, hem treballat per dur a terme obres de 

millora necessàries als centres escolars, com ara els nous lavabos 
adaptats a l’escola Samaranch, a l’espera que el departament de 
la Generalitat realitzi les obres del nou ascensor. Com també les 
millores en tancaments a la llar d’infants, entre altres. Arranja-
ments, programació de cursos,  perquè infants, joves i adults pu-
guin formar-se i educar-se en els centres públics i de qualitat del 
municipi. Iniciem doncs curs polític, treballant amb el full de ruta 
de les propostes a realitzar  aquests propers  anys. I ara que ja 
s’acosta, us desitgem molt bona Festa Major de Cal Rubió.
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Tornem a escola!!!
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El grup municipal d’ERC-AM va declinar participar a l’acte com-
memoratiu de la Diada nacional convocat per l’Ajuntament de 
SMiM. Us preguntareu el perquè. El grup socialista del parla-
ment de Catalunya es va negar a assistir a les celebracions ins-
titucionals organitzades pel govern i el parlament, tot al·legant 
que s’homenatjava als presos polítics i exiliats i no eren actes 
inclusius de tota la població. En aquest sentit va ser l’acte ins-
titucional organitzat pel govern municipal. No es faria cap men-
ció als presos i exiliats, ni a la defensa dels drets i llibertats més 
fonamentals. Per aquest motiu el grup d’esquerra republicana 
no va assistir a l’acte. Davant un 11 de Setembre novament ex-

cepcional, amb presos/es i exiliats/des polítics/polítiques, hem de 
seguir lluitant per construir un futur de llibertat i igualtat per a 
tothom. La nostra és una causa col·lectiva per l’autodetermina-
ció, pel dret a decidir el nostre futur polític, en democràcia i en 
llibertat. I el més important, no és ni serà mai el tarannà d’aquest 
grup municipal dividir la població. Cal tenir en compte a tothom 
independentment de la seva ideologia però malauradament el 
govern municipal massa sovint oblida que van ser molts els vots 
independentistes en les passades eleccions municipals. Visca Ca-
talunya.               www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

La Diada Nacional de Catalunya al municipi

Després de 3 mesos de les eleccions municipals  fins avui el grup 
municipal de Junts per Catalunya NO ha tingut veu en la revista 
municipal. 
En l’anterior edició  tots els grups varen poder dir-hi la seva en 
relació als resultats electorals, però nosaltres NO. Ho vàrem la-
mentar i ho vàrem denunciar a les xarxes socials. 
Per tant avui primer de tot volem  agrair la confiança dels que 
ens vàreu votar ,  i exposar-vos  que no defallirem en el nostre 
objectiu com a grup polític per  presentar propostes que millorin 
el nostre municipi i  denunciar totes aquelles mancances i erra-
des de la gestió del govern socialista.Hem votat en contra de les 
retribucions aprovades pels regidors  i en la creació d’un càrrec 
de confiança, amb sous que van  des de 16.000€ a 40.000€,   8 
persones a sou per dirigir  l’Ajuntament.

Hem presentat una moció per la creació i posada en funciona-
ment d’un Centre de dia per la nostra gent gran,  un equipament 
que fa anys que està als programes electorals, que  tenim l’espai 
des de fa més de 4 anys però que  no està en  funcionament. Tot 
els grups hi varen donar suport però es qui governa a qui toca 
de posar-lo en funcionament. Ho vetllarem. També hem impul-
sat l’aprovació d’una moció en suport de les reclamacions de la 
pagesia de la comarca en les seves reivindicacions per un preu 
del raïm just. I en  aquesta Diada  em participat amb les altres 
forces independentistes del municipi en un  acte de reivindicació 
per assolir la República Catalana, i de denuncia de la repressió a 
les nostres llibertats i drets civils i fonamentals, a les portes de la 
sentencia del judici de la vergonya.
Seguim...



Isi Torres
fformadora ajuntament
Jo ofereixo 
formació en el món 
de l’horticultura, 
jardineria i forestal. 
Els ensenyo a ser 
autònoms en aquests 
àmbits ensenyant-los 
diferents tasques i 
trucs. En definitiva jo 
només els faig l’acompanyament perquè a 
mesura que avança el curs els vaig donant 
més responsabilitats. Crec que és una eina 
molt vàlida amb la que s’aconsegueixen 
bons resultats perquè, un cop superat el 
termini, la inserció pot arribar al 50%.

Eva Bagan
ftècnica d'inserció 
laboral
Es tracta de donar un assessorament 
individual per tal d’identificar els objectius 
laborals i guiar en 
els passos a seguir 
per aconseguir una 
feina. A nivell grupal, 
l’assessorament 
s’orienta a donar una 
formació transversal 
en recerca de feina. 
L’objectiu final és 
que cadascú pugui desenvolupar-se de 
manera autònoma en el mercat laboral 
i conèixer la realitat d’aquest mercat.

El Hafid el Hmoudi
ftreballador 
seleccionat
Fa dos anys que visc als Monjos, vaig 
tenir la sort d’entrar en aquest projecte 
i ara he començat la 
segona fase. M’agrada 
perquè m’ajudarà 
a millorar el meu 
perfil professional 
i em prepararà per 
aconseguir trobar 
un treball estable, 
que és el que vull. Aquí aprendré a 
agafar confiança, a treballar en equip 
i al mateix temps puc aconseguir 
equilibrar la vida a nivell familiar, amb 
la meva dona i els meus tres fills.

Monjos Inclusió: un altre pont 
cap a la reinserció laboral

Els quatre seleccionats per als Monjos Inclusió 5

La subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona en el programa de Millora 
de l’ocupabilitat 2019/2020 permet im-
pulsar una actuació dins la modalitat de 
suport als plans locals d’ocupació ano-
menada “Monjos Inclusió 5”. 

El projecte consisteix en la creació 
d’ocupació per a persones en situació 
d’atur i amb riscos d’exclusió social, di-
rigida a famílies sense cap ingrés i que 
contempla integrar l’aprenentatge 
pràctic a partir de la contractació d’un 
membre del nucli familiar, el qual rebrà 
el gruix de la formació tècnica i trans-
versal mentre que la resta de la família 
participa en un conjunt d’itineraris d’ori-
entació i formació, i es fa el seguiment 
socioeducatiu del seu conjunt.

La coordinació del projecte la porten 
a terme el Servei Local d’Ocupació i els 
Serveis Socials de l’Ajuntament de San-
ta Margarida i els Monjos, mentre que 
l’empresa d’inserció laboral Nou Set és 

l’ens executor. 
En aquesta edició s’han contractat qua-

tre persones, per un període de 6 mesos 
+ 6 mesos. La primera fase va començar 
el 9 de setembre i la segona, començarà 
al març de 2020. 

Els seleccionats rebran 250 hores de 
formació professional en l'àmbit de la 
jardineria, horticultura i forestal i  forma-
ció transversal relacionada amb les com-
petències sol·licitades en el mercat de 
treball i de tècniques de recerca de feina 
pactades en els itineraris personalitzats 
d’inserció per poder garantir un òptim 
ajustament a les demandes genèriques 
d'un lloc de treball i d'una empresa en 
el seu retorn al mercat de treball quan 
acabi el projecte.

La feina està relacionada amb la in-
tervenció en espais naturals tant de 
jardineria, horticultura com forestals al 
Parc del Foix, rieres i camins, horts mu-
nicipals i jardins del municipi.

Ens en sortim  ;-)


