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Fira de la Transhumància a
Santa Margarida i els Monjos
La instal·lació de l’exposició sobre el Camí Ramader de Marina a la biblioteca dels Monjos va 
donar el tret de sortida, el divendres, 18 d’octubre, a la 5a edició de la Fira de la Transhumància 
que durant tres dies va convertir Santa Margarida i els Monjos en l’epicentre del món 
pastorívol a Catalunya.
Tot i que el maridatge de vins i caves amb formatges artesans previst per divendres es va 
haver de suspendre, el dissabte, al matí es va fer una passejada comentada sobre el món 
pastorívol durant un recorregut aproximat de 4 quilòmetres. L’atractiu d’enguany va ser que 
els participants van coincidir amb els pastors locals i les seves ovelles durant la ruta. 
Finalment, diumenge va tornar el mercat de degustació de vins, caves, formatges i embotits 
davant del punt d’informació turística del mercat que va acollir una gran afluència de públic. 
En paral·lel, es va fer una mostra d’ovelles dels pastors locals i activitats infantils relacionades 
amb el món pastorívol.
A mig matí també es va dur a terme la Transhufest, amb el Ball de Pastoretes, petites, mitjanes 
i grans, dels Monjos, al recinte firal. La festa va finalitzar amb un dinar popular a la Casa de 
Cultura Mas Catarro.
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Finalitzen les obres de rehabilitació 
del celler del Castell de Penyafort

Amb la signatura de l’acta de recepció de les obres del celler 
del Castell de Penyafort s’ha tancat una nova etapa en la re-
habilitació de les dependències del recinte. El celler serà una 
sala polivalent per acollir actes i celebracions diverses.

Les obres s’han centrat en una àrea de 215 m2, que es con-
servava en molt mal estat. Les obres han permès renovar pa-
rets i paviment i consolidar l’estructura. També s’han netejat 
els arcs i les voltes originals i s’han preservat una premsa i 
un cup del segle XVII, que van quedar al descobert després 
de les prospeccions arqueològiques. Es preveu que de la sala 
polivalent del celler se’n pugui fer un ús de tot el conjunt o 
per trams, segons les necessitats d’espai, ja que els serveis i 
prestacions que té, estan dividits en tres zones.

Les obres de rehabilitació s’han executat amb una subven-
ció de la Diputació, que des del 2012 ha aportat 200.000€, i 
amb fons propis de l’Ajuntament, que va fer una aportació 
inicial de 86.000€. Es preveu que el celler estigui en funciona-
ment aquest 2020. f
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La proposta per a la 
millora dels patis dels 
centre educatius de 
Santa Margarida i els 
Monjos ha estat l’opció 
més votada de la convo-
catòria de Pressupostos 
Participatius d’aquest 
any 2019, que han estat 
valorats de forma molt 
positiva des de l’Ajunta-
ment.

El projecte va ser pre-
sentat per les AMPA i 
ha obtingut 321 vots. 
El pressupostos tenen 
una partida assignada 
de 40.000 euros aquest 
any, que s’utilitzaran 
per atendre les petici-
ons fetes per les asso-
ciacions de cada centre 
escolar. 

A l’institut El Foix es crearà una zona 
comuna amb la col·locació de taules de 
pícnic pels àpats i per la socialització de 
l’alumnat a l’hora de l’esbarjo. A l’esco-
la Sant Domènec s’instal·laran noves 
estructures de joc, com ara una cabana 

La millora dels patis va ser un projecte presentat per les AMPA

Resultat dels
pressupostos

Els pressupostos par-
ticipatius de 2019 han 
recollit un total de 457 
vots, tots ells per via 
telemàtica, dels quals 
419 han estat vàlids i 38 
nuls. 

Cadascuna de les per-
sones participants po-
dia escollir fins a tres 
propostes d’entre les 
opcions presentades, 
que també van  inclou-
re l’augment de les zo-
nes verdes del municipi 
(171 vots); l’eliminació 
de barreres arquitec-
tòniques (132 vots); la 
creació d’una zona de 

pícnic i esbarjo (120 vots) i d’un espai 
d’acollida temporal per a animals per-
duts o abandonats (109 vots); la millora 
dels parcs infantils de  la zona de 3 Pins 
(100 vots); l’arranjament de part de les 
antigues escoles de la Ràpita (50 vots) 
o la instal·lació d’una minideixalleria fixa 
(46 vots). f

de troncs, una estructura de cub i una 
cabana de fusta. A l’escola Arrels s’ins-
tal·laran dues cabanes de troncs per 
motivar el joc imaginatiu i fer comunitat 
entre l’alumnat. Finalment a l’escola Dr. 
Samaranch es farà el cobriment de la 
pista poliesportiva, amb tendals.

Assemblea del CRM 

L’Associació del Camí Ramader de Ma-
rina, de la Cerdanya al Penedès (CRM), 
va celebrar el passat novembre la seva 
assemblea anual als Monjos. 

La reunió va servir per fer balanç de to-
tes les activitats fetes aquest any i fixar 
els objectius pels propers mesos, que 
passen per ampliar el projecte a més 
municipis i per l’organització d’una pro-
va pilot de la ruta, entre Hostalets de 
Pierola a Vilanova i la Geltrú.

La prova es farà la propera primavera 
i servirà per establir un àmbit d’assaig 

del que serà la futura ruta per detectar 
millores del projecte i recollir suggeri-
ments de les persones que facin el tra-
jecte.

L’assembla va comptar amb la parti-
cipació dels alcaldes i alcaldesses de 
Llívia, Elies Nova, Lluçà, Eva Boixadé 
i Santa Margarida i els Monjos, Imma 
Ferret, que n’ostenta la presidència, a 
més de representants d’una desena de 
municipis i representants de la Fundació 
del Món Rural o el Parc del Foix, entre 
altres.

Assemblea general del Camí 
Ramader de Marina

La millora dels patis escolars guanya 
els Pressupostos Participatius 
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Més bonificacions per a les famílies a 
les ordenances fiscals 2020

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, en el ple ordinari del mes de no-
vembre, va aprovar inicialment la modi-
ficació de les ordenances fiscals vàlides 
per al 2020, que van tirar endavant amb 
el vot favorable dels set regidors de 
l’equip de govern, mentre que els grups 
de l’oposició s’hi van mostrar en contra.

Un dels aspectes més rellevants de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 
2020 és la congelació dels impostos re-
lacionats amb béns immobles, vehicles, 
obres i construccions, el preu de submi-
nistrament d’aigua i l’impost de plusvà-
lua.

En el cas de l’IBI, s’oferiran bonificaci-
ons del 50% per a famílies nombroses, 
segons la renda, i una bonificació del 
95% als propietaris que prestin habitat-
ges per a lloguer social.

Pel que fa a l’impost sobre els vehi-
cles, es bonificarà amb un 75% els de 0 

Quadre d’ordenances fiscals per a l’any vinent

emissions i amb un 50% els eco. Així ma-
teix, s’elimina la bonificació a vehicles 
de més de 25 anys d’antiguitat. Quant 
a l’impost d’obres i construccions, les 
bonificacions seran del 95% per a instal·
lacions en habitatges per recàrrega de 
vehicles elèctrics i d’un 90% per a obres 
d’adaptació, accessibilitat i supressió de 
barreres.

D’altra banda, augmenta una part de la 
quota de l’IAE, però es bonifica d’un 20% 
a empreses que apostin per les energies 
renovables. I, finalment, després de set 
anys sense augments, s'incrementa un 
3,5% la taxa de residus, fet que es tradu-
eix en un increment de 5 euros anuals 
per habitatge, tot i que es mantenen les 
bonificacions existents, segons la ren-
da.

A la mateixa sessió també es va apro-
var inicialment l’ordenança reguladora 
de les tarifes de subministrament de 

l’aigua a causa del canvi normatiu en 
la llei de contractació del sector públic, 
un canvi que no afecta, però, al preu de 
l’aigua.

Altres punts que es van aprovar en el 
mateix plenari van ser la rectificació de 
l’inventari municipal corresponent al 
2018; la delegació a la Junta de Govern 
Local de la competència sancionadora 
per infraccions greus o molt greus pel 
que fa a la tinença de gossos potencial-
ment perillosos; les bases de subvenció 
per a la socialització i reutilització de 
llibres escolars i material didàctic per 
al curs 2019-2020, i la sol·licitud de bo-
nificació del 95% de l’ICIO per reparar la 
façana de la seu del CCRR.

El punt sobre les bases per a l’atorga-
ment de subvencions per participar a la 
rua de Carnaval es va retirar del ple per 
acabar d’ajustar-ne els criteris en sessi-
ons plenàries posteriors. f

ORDENANCES 
FISCALS 2020

AIGUA
Congelació de taxa de subministrament d’aigua.

IAE
Augment de la quota sobre l’impost a empreses.
Bonificació del 20% a empreses per generació i au-
toconsum de renovables.

IBI
Congelació de l’impost de béns immobles
Bonificacions del 50% segons renda, per a famílies 
nombroses.
Bonificació del 95% per al lloguer social d’habitat-
ges.

ICIO
Congelació de l’impost d’obres i construccions.
Bonificació del 95% en instal·lacions particulars per 
recàrrega vehicles elèctrics.
Bonificació 90% per obres d’adaptació, accessibili-
tat i supressió barreres.

IVTM
Congelació de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.
Bonificació del 75% als vehicles zero, 50% als eco.
Eliminació de la bonificació a vehicles de més de 
25 anys.

PLUSVÀLUA
Congelació de l’impost.

RESIDUS
Augment del 3,5% en la taxa
(5 euros més per habitatge).
Bonificacions segons renda.
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L’Ajuntament de San-
ta Margarida i els Mon-
jos ha aprovat un pres-
supost per al 2020 de 
9.444.343,79 euros, que 
des del govern municipal 
han qualificat com uns 
comptes de contenció i 
fets de la forma més ajus-
tada possible, tenint en 
compte la situació eco-
nòmica de les famílies del 
municipi. 

El regidor d’hisenda, Jo-
sep Lluis Soriano destaca 
que l’ajuntament és to-
talment solvent i disposa 
d’un important roma-
nent, però el pressupost 
s’ha vist “condicionat 
per les limitacions que 
imposa la normativa estatal de despesa 
local, ja que s’han hagut de complir uns 
principis de capacitat financera, i també 
una regla de despesa que és totalment 
injusta amb nosaltres.”

Inversions previstes
per a l'any vinent

En el capítol d’inversions per aquest 
proper any s’ha mirat de preveure el 
major nombre de projectes possible, 
amb obres com l’arranjament de la ca-
nalització d´aigua de pluja al carrer de 
l´estació, cruïlla amb antiga N340; la cre-
ació d’un punt de recàrrega ràpida per a 
vehicles elèctrics; la continuació del pro-
jecte de millora del polígon Casanova i 
les millores continues en espais públics 
i parcs com ara la renovació d’enllume-
nat vial amb millor eficiència energètica, 
o el projecte de centre d’interpretació 
del camí ramader de marina, entre d´al-
tres. El pressupost del proper any 2020 
no es descarten altres inversions que 
provinguin de possibles subvencions o 
de la incorporació d’excedents per ma-
jors ingressos. 

Plenari de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

El pressupost gene-
ral de l'any vinent es va 
aprovar a la sessió plenà-
ria del passat dilluns dia 
2 de desembre, amb els 
vots a favor del PSC i el 
vot en contra dels grups 
d’ERC, PA-CUP i JUNTSx-
CAT.

En l’àmbit econòmic, 
el plenari també va 
aprovar el compte ge-
neral de l’exercici 2018, 
amb els vots a favor del 
PSC, l'abstenció d'ERC 
i JUNTSxCAT i el vot en 
contra de PA-CUP.

Durant la sessió també 
es va donar compte del 
període mig de paga-
ment a proveïdors, que 

és de 7,39 dies i de l’informe trimestral 
de morositat del mateix període, que es 
situa en 28,66 dies. També es va donar 
compte de l’estat d’execució del pres-
supost 2019.

Desdoblament de
l’Àrea Bàsica de Salut

A la mateixa sessió es va aprovar per 
unanimitat la proposta de desdobla-
ment de l’Àrea Bàsica de Salut Pene-
dès Rural, feta a petició del CaTt Salut; 
l’acceptació d’una subvenció dels Fons 
Europeus FEDER per a la renovació 
d’enllumenat públic i una moció presen-
tada pel grup de PA-CUP, relativa al po-
ble sahrauí. La moció presentada pels 
grups d’ERC i JxCAT per estendre i pro-
moure la resistència civil pacífica i no vi-
olenta no va prosperar, amb els vots en 
contra del PSC i a favor d'ERC, PA-CUP i 
JUNTSxCAT.

Finalment el ple va aprovar el Pla Estra-
tègic de Subvencions de l’ajuntament 
per a l’any 2020, amb els vots a favor del 
PSC i abstenció d'ERC, PA-CUP i JUNTS-
xCAT. 

Àrea Bàsica 
de Salut 
Penedès Rural

El desdoblament de l’Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) Penedès Rural és una petició 
feta des de CatSalut per equilibrar 
i distribuir millor l’assistència a les 
persones.  

La nova distribució estableix dues 
ABS, la de l’Est, amb seu al nou CAP de 
Vilafranca i la de l’Oest, amb seu al CAP 
dels Monjos. 

L’ABS Oest donarà servei als municipis 
de Castellví, Olèrdola, Pontons, Sant 
Martí Sarroca, Santa Margarida i els 
Monjos, Torrelles de Foix i als nuclis de 
Sant Marçal, les Masuques, Bonany i 
Valldosera. 

En els darrers anys s’ha ampliat el 
nombre de professionals de la salut que 
treballen al CAP dels Monjos, si bé el fet 
de ser capçalera dotarà el centre de més 
serveis, especialment a l’espera de la 
construcció del nou CAP que es construirà 
a l’avinguda de Cal Rubió.

L’Ajuntament aprova un pressupost
de gairebé 9’5 milions pel 2020
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Doble sessió de plens
extraordinaris

El passat 21 d’octubre l’ajuntament va 
viure una doble sessió plenària extraor-
dinària per debatre la moció presentada 
pels grups de l’oposició en resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem, d’una 
banda, i, de l’altra, el debat d’una pro-
posta de resolució presentada pel grup 
socialista de condemna i rebuig a la vi-
olència que es va viure durant el mes 
d’octubre.

La moció subscrita per ERC, PA-CUP i 
JuntsxCat de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem i per demanar l’amnis-
tia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del dret a l’auto-
determinació no va prosperar perquè 
va tenir els sis vots favorables de l’opo-
sició i els set en contra del PSC.

Tot seguit va començar la sessió ple-
nària extraordinària de caràcter urgent 
per debatre la proposta de resolució del 
grup municipal socialista de condemna i 
rebuig a la violència. Els grups de l’opo-
sició van anunciar que no participarien 
en la votació en considerar que la con-
vocatòria no s’havia fet amb l’antelació 
suficient, tot i que ho preveu la llei, i els 
regidors d’ERC, PA-CUP i JuntsxCat van 
abandonar el ple. La proposta de reso-
lució es va aprovar amb els set vots del 
PSC. f

f L’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos ha aprovat 
un pressupost de 9,444.343,79 
euros per a l’any 2020.

f S’aprova el Pla Estratègic de 
Subvencions que l’ajuntament 
atorgarà a les entitats municipals 
l’any vinent. 

f El ple del mes d’octubre 
va aprovar inicialment per 
unanimitat l’ordenança general de 
subvencions, destinada a regular 
els criteris de les convocatòries 
que faci l’Ajuntament.

Seguiment dels 
plens municipals
Les sessions plenàries de l’Ajuntament 
es duen a terme la saló de sessions i són 
públiques i obertes a tota la ciutadania. 
Les persones que ho desitgin poden 
seguir el calendari de convocatòries a 
través del web municipal o de les xarxes 
socials de l’Ajuntament, a través de les 
quals poden accedir a l’enllaç amb la 
informació dels ordres del dia, actes de 
plenaris anteriors, acords de ple, etc.

Les persones que ho desitgin també 
poden seguir els plens en directe des de 
casa seva a través de la retransmissió 
que es fa dels mateixos pel canal que 
l’Ajuntament té a la plataforma Youtube.

Aprovada l’ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament

El ple ordinari corresponent al mes 
d’octubre inicialment va aprovar, amb 
la unanimitat de tots els grups, l’orde-
nança general de subvencions, destina-
da a regular els criteris de les convoca-
tòries de subvencions de l’Ajuntament 
i amb l’objectiu de fomentar les activi-
tats que impulsen entitats i associacions 
de diversos àmbits del municipi. 

D’altra banda, es va donar compte de 
la liquidació del pressupost correspo-
nent al 2018 de la que es desprèn que 
tot i haver trencat la regla de despesa 
i tenir aprovat un pla econòmic i finan-
cer, l’Ajuntament compleix els criteris 
d’estabilitat pressupostària, rubricats 
amb el compliment de la capacitat de 
finançament, el deute públic i el període 
mitjà de pagament. 

També es va aprovar la modificació de 
crèdit per reforçar les subvencions a la 
societat la Margaridoia i el Centre Cultu-
ral i recreatiu Rapitenc, per tal que pu-
guin fer front a despeses extraordinàri-
es per reparacions, amb els vots del PSC 
i JuntsxCat.

En el capítol de les mocions, es van 
aprovar per unanimitat la proposta del 
PSC contra les amenaces d’Endesa als 
ajuntaments pel deute de les factures 
energètiques de les famílies vulnera-
bles; i la presentada per JuntsxCat per a 
la creació del servei de transport urbà al 
municipi per donar resposta a les neces-
sitats actuals de la població.

Una altra moció que va prosperar, 

després de l’acceptació d’una esmena 
del PSC, va ser la de demanar el replan-
tejament del projecte del Pla director 
urbanístic de l’activitat econòmica Sant 
Marçal-Cal Vies i que insta la Generali-
tat a l’aplicació d’una moratòria a tota 
la vegueria Penedès de tots els plans i 
projectes que es debaten sobre el Pla 
territorial parcial.

Finalment, la moció d’urgència de 
Poble Actiu-CUP relacionada amb la 
repressió de l’Estat espanyol i amb soli-
daritat amb els set independentistes en 
presó preventiva per les detencions del 
23 de setembre no es va aprovar.

La millora de l’eficiència energètica, una de les inversions pel 2020
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L’Espai 
Antistiana de 
la Ràpita ha iniciat 
aquest curs una 
nova programació 
d’activitats infantils i 
juvenils que, de forma 
quinzenal, ofereixen 
propostes lúdiques i 
educatives amb una 
molt bona acollida de 
públic. Les propostes 
estan organitzades 
des dels serveis 
d’Infància i Joventut.

El Consell de joves ha participat en el disseny del parc de la piscina que s’ha 
remodelat en els darrers mesos i està pràcticament enllestit, a manca de la col·locació d’un 
element d’entrenament on poder practicar workout, una disciplina d’activitat física. Els joves 
del municipi han aportat idees i recomanacions que han estat implementades al nou espai.

L’alcaldessa, Imma 
Ferret, acompanyada 
de regidors/es i tècnic 
de l’Ajuntament van 
realitzar el passat mes de 
novembre, una visita a les 
instal·lacions d’Affinity, 
on es van interessar per 
les millores de la factoria 
i especialment per les 
mesures que l’empresa 
implementa per millorar 
les emissions d’olors.

Contra
la violència
masclista 
Com cada any, el passat 25 de novem-
bre, nombroses persones es van aple-
gar davant l’ajuntament per fer palès el 
seu suport a les dones que pateixen vio-
lència masclista i el rebuig a la violència 

envers aquest 
col·lectiu.
L’acte va 
comptar amb 
la participació 
de la regidora 
d’igualtat, Es-
ther Marma-
neu, amb lec-
tures de Josep 
Arnabat i Alba 
Gatell i l’actua-

ció de Nadia Issilouane.
Les persones assistents que van voler 
també van pintar-se les mans de color 
lila per confeccionar una gran pancarta 
amb el lema "Pringa’t".

Activació del pla 
d’emergències 
químiques

Una fuita d’etilè, causada per un trac-
tor el passat 10 d’octubre, va fer activar 
el Pla d’emergència exterior del sector 
químic de Catalunya i va obligar a deli-
mitar un perímetre de seguretat de 200 
metres al voltant de l’accident. El tren-
cament de la canonada es va produir a 
Castellví de la Marca, molt a prop del 
polígon Casa Nova, al terme de Santa 
Margarida i els Monjos, per la qual cosa 
es van desallotjar algunes empreses. 
Tot i que en cap moment hi va haver risc 
per a la població, les principals afectaci-
ons van ser de trànsit. Es va tallar l’AP7 
i l’N340 en ambdós sentits de la marxa, 
amb greus retencions i un augment del 
pas de vehicles desviats pel nucli urbà. 

Les tasques de suport a emergències 
i trànsit van anar a càrrec de la Policia 
Local i Protecció Civil.
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L’Ajuntament aprova unes bases de 
Carnaval pioneres al Penedès-Garraf 
per fomentar la igualtat home-dona

L’Ajuntament ha aprovat les bases per 
atorgar subvencions de participació a la 
rua de Carnaval del municipi l’any vinent 
i que promouen la igualtat entre homes 
i dones, fet que les fa pioneres en les 
bases dels carnavals dels municipis del 
Penedès i el Garraf.

Així, les carrosses inscrites que difon-
guin exclusivament música lliure de 
sexisme i respecte envers les dones 
rebran una subvenció de 150€ i 90€ les 
comparses. Si es compleixen la resta 
de requisits establerts en les bases, les 
carrosses rebran 50€ i els grups i com-
parses, 30.

Una de les mesures que s’impulsaran 
serà la creació d’una comissió de segui-
ment que avaluarà les lletres de les can-
çons que s’inclouen en el llistat que ha 
de presentar cada participant. Durant 
la rua, diversos voluntaris comprovaran 
que les músiques utilitzades s’ajustin als 
requisits de lliure de sexisme i respecte 
envers les dones.

Per a la regidora de cultura Esther Mar-
maneu, l’objectiu és “sensibilitzar els 
participants en la igualtat amb un reforç 
positiu i no en la prohibició”. Així es vol 
continuar en la línia iniciada l’any passat 
de foment de música no sexista, una vo-
luntat que ara queda regulada.

Les bases es van aprovar en un ple ex-
traordinari celebrat aquest passat mes 
de novembre amb els vots favorables 
del PSC, mentre que PA-CUP es va abs-
tenir i ERC i JuntsxCat hi van votar en 
contra. f

Noves bases de participació al carnaval

Cloenda de
Compra a prop
La campanya comercial i turística Com-
pra a prop i descobreix el teu entorn, ha 
finalitzat per cinquè any a Santa Marga-
rida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la 
Gornal. Es tracta d’una iniciativa conjun-
ta que ha ofert 80 premis culturals, tu-
rístics i gastronòmics a la clientela dels 
establiments locals. 
La campanya es va fer del 20 d’octubre 
al 17 de novembre. El lliurament de pre-
mis es va fer al Molí del Foix i va comptar 
amb la participació dels alcaldes Miguel 
Delgado, Lucas Ramírez i Imma Ferret.

Presents a la Xarxa 
de municipis per 
l’economia social
Santa Margarida i els Monjos conti-
nuarà aquest mandat a la vicepre-
sidència de la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària 
(XMESS). Mataró va acollir al no-
vembre l’assemblea del col·lectiu 
on es van presentar les accions du-
tes a terme a les diferents poblaci-
ons que integren la xarxa. 
La promoció de l’economia social, 
solidària per generar ocupació és 
present al municipi amb accions que 
es coordinen des de l’Espai, situat al 
carrer de santa Margarida.

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

Articles d’opinió al 
Nosaltres
La revista Nosaltres ofereix a la ciu-
tadania la possibilitat de participar 
en aquesta publicació de temàtica 
local amb articles d’opinió. Si es 
vol enviar un escrit, cal que es faci 
arribar, amb un títol breu i un mà-
xim de 1.000 caràcters, amb espais 
inclosos, a l'adreça comunicacio@
smmonjos.cat amb una fotocòpia 
del document d’identificació de la 
persona responsable de l’escrit.
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Nou espai
familiar al CIARGA 
El CIARGA, Centre d’Interpretació de 
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria, 
ha ampliat la seva oferta d’activitats 
amb la inauguració d’un espai familiar 
on els més petits podran completar la 
visita fent ús d’un nou àmbit creatiu i 
didàctic especialment pensat per a ells. 
L’espai familiar estarà actiu els caps de 
setmana durant l’horari d’obertura del 
centre, amb jocs i manualitats relacio-
nades amb la temàtica de l’espai. Alhora 
s’ha estrenat un paquet infantil de des-
coberta de l’antic camp d’aviació que es 
podrà adquirir al mateix espai.
L’espai està conduit per l’aviadora Pepa 
Colomer a través del foment de l’obser-
vació activa i el joc. 

La Xarxa d’àrees 
d’autocaravanes  
del Penedès ja està en marxa. 
El passat 19 de novembre 
regidors i alcaldes dels 12 
municipis del projecte es van 
reunir a Sant Martí Sarroca 
per l’acte d’inauguració. Als 
Monjos l’àrea d’autocaravanes 
està situada a la zona 
arbrada de l’aparcament de 
terra del mercat i disposa 
de zona de picnic, càrrega 
d'aigua potable i buidatge 
d'aigües grises i negres. 

Jornada de
plantació popular
Amb el lema ‘Activa’t per la natura’ 
l’Ajuntament va organitzar el passat 
30 de novembre un seguit d’activitats 
familiars per promoure el contacte amb 
l’entorn. Les propostes es van iniciar 
amb la tradicional plantada popular 
d’arbres i arbustos, que aquest any 
es va fer a l’aparcament del costat de 
l’empresa Ondunova. Per arribar al 
lloc de la plantació, es van organitzar 
també caminades des dels Monjos i la 
Ràpita.
L’acte, organitzat pel servei de medi 
ambient de l’Ajuntament, va comptar 
amb tallers familiars i explicacions a 
càrrec del Molí 
del Foix i de l’em-
presa Tamarix 
jardiners. 
A la tarda, els ac-
tes van continuar 
amb una acció 
de seguiment i 
neteja de caixes 
niu d’ocells insec-
tívors que tindrà 
lloc a la riba del 
riu Foix.

Alumnes de 
l’escola Sant 
Domènec  
de la Ràpita van visitar 
l’Ajuntament el passat 18 de 
novembre, on van ser rebuts 
per l’alcaldessa Imma Ferret 
i la regidora de cultura Neus 
Hernandez. A més van poder 
visitar les instal·lacions de la 
Policia Local i conèixer quina 
és la seva tasca o fins i tot 
pujar als vehicles oficials.

Representants de Brose  van visitar al novembre els treballs que s’estan duent a 
terme del castell de Penyafort per conèixer de primera mà algunes de les propostes que s’han 
fet gràcies a les aportacions anuals de l’empresa, de 3.000 euros, i que aquest any s’han centrat 
en la sonorització del celler i la consolidació de diverses inscripcions i dibuixos trobats als murs 
del castell. 
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Regularització
cadastral del
Ministeri d'Hisenda 

L’Ajuntament ha tingut coneixe-
ment que l’Organisme de Gestió Tri-
butaria (ORGT) està comunicant al 
veïnat afectat pel procés de regula-
rització cadastral que es va encetar 
l’any 2015, que procedeixin a abonar 
les quantitats resultants de la regu-
larització en concepte de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI).

Aquest procediment, que afecta 
tots els municipis, està regulat per 
la disposició addicional tercera del 
Text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari i és un procés obligatori 
que duu a terme la Gerència Territo-
rial de Cadastre de Barcelona.

Aquesta actualització, que es rea-
litza des del cadastre, pretén incor-
porar aquelles edificacions de nova 
construcció o ampliacions i modifi-
cacions que no hagin estat  comuni-
cades.

Al  municipi aquest procés va de-
tectar 192 finques afectades, les per-
sones propietàries de les quals van 
rebre la corresponent informació 
per fer les al·legacions pertinents. 
Des de l’Ajuntament es va informar 
també de la forma i del model per 
dur a terme les al·legacions a través 
del web i de la revista local Nosal-
tres. 

Totes les persones afectades, tant 
si van fer al·legacions, com si no, es-
tan rebent aquests dies les notifica-
cions de liquidació d’aquesta actua-
lització cadastral. 

Tot i que aquesta competència és 
de la Dirección General del Catastro, 
des de l’Ajuntament es fa saber que 
per qualsevol dubte o informació, 
les persones interessades es poden 
adreçar a l’oficina de Gestió Tributà-
ria, que es troba als baixos de l’Ajun-
tament  i que atén els dimecres de 9 
h a 14 h, a l’ORGT de Vilafranca situ-
ada al Carrer de la Lluna, 6, o al tel. 
93 472 92 15.

La Mostra Artística incorpora 
enguany la il·lustració digital

El proper mes de gener es celebrarà 
la 36a edició de la Mostra Artística Sant 
Raimon de Penyafort, una iniciativa que 
busca la promoció cultural i artística al 
municipi. La Mostra és un compendi 
de propostes artístiques encapçala-
des per l’exposició d’obres de diverses 
disciplines i creades per infants, joves i 
persones adultes, que es barregen amb 
activitats  adreçades a promoure l’ex-
pressivitat i la creativitat del públic.

Aquest any la Mostra tindrà com a 
lema ‘De l'època clàssica fins als nostres 
dies’ i pretén projectar l’evolució de 
l’art des de l'art clàssic fins al moment 
actual, amb les noves tecnologies.

Com a principal novetat, la mostra in-
corpora la il·lustració digital, de manera 
que enguany els participants podran 
presentar obres de pintura, ceràmica, 
escultura,  fotografia, dibuix i il·lustra-
ció digital. 

Presentació de la Mostra Artística 2019

Les obres de les categories d’adults i 
juvenils es poden lliurar del 10 al 18 de 
desembre a la Casa de Cultura Mas Ca-
tarro i els concursants infantils podran 
lliurar els seus dibuixos i les seves peces 
de ceràmica a les escoles del municipi o 
a l’Ajuntament.

La Mostra espera enguany unes 230 
obres en la categoria adulta, provinets 
d'uns 130 artistes, i un miler d’obres in-
fantils, que passaran per una selecció 
prèvia fins a arribar a les 300 obres ex-
posades. 

La Mostra estarà oberta a la casa de 
cultura Mas Catarro del 10 al 31 de ge-
ner, de dimarts a divendres de 15 h a 21 
h i com a excepció s’obrirà el diumenge 
12 de gener de 10 h a 13 h. 

Les bases del concurs i tota la progra-
mació de les activitats paral·leles de 
la mostra es pot consultar al web de 
l’Ajuntament. f
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Eleccions 
Generals del 
10 de
novembre 

Gairebé un 72,5% de l’electorat de San-
ta Margarida i els Monjos va acudir a les 
urnes amb motiu de les Eleccions Gene-
rals del 10N, una convocatòria que va 
donar com a guanyador a nivell estatal 
el PSOE i a la candidatura d’ERC al muni-
cipi. La jornada, que es va desenvolupar 
amb total normalitat i sense incidències, 
es va caracteritzar per una baixada en 
la participació de 5 punts respecte les 
eleccions generals del 28 d’abril passat.

Després del recompte final de resul-
tats, ERC va obtenir 941 vots; el PSC va 
aconseguir 872 vots, seguit d’En Comú 
Podem, amb 491; JUNTSxCAT va ser la 
quarta força, amb 382 vots, mentre que 
Ciudadanos en va perdre més de la mei-
tat i es va quedar en 257. Vox va arribar 
als 250, seguit del PP amb 212. 

En la seva primera presentació a unes 
eleccions generals, la CUP va obtenir 152 
vots, seguit del PACMA a més distància, 
amb 54. La nova formació, Más País, es 
va quedar en 44 vots.

Aquests comicis també van portar al-

gunes novetats al municipi,  ja que van 
ser les primeres amb vuit meses electo-
rals, després d’obtenir una tercera mesa 
per a la biblioteca. Respecte la darre-
ra convocatòria també es van canviar 

Segona convocatòria d’Eleccions Generals en un any.

dues meses de l’escola Dr. Samaranch, 
que es van ubicar al gimnàs del centre 
per facilitar millor accés i més espai pels 
electors i interventors.

 f

L’Institut d’Estudis Penedesencs, el Centre Excursionista del Penedès i 
Bosc Verd van realitzar una visita a l’ermita de Penyafel el passat 8 de desembre, amb unes 90 
persones. La visita estava inclosa en una caminada pels municipis d’Olèrdola i Santa Margarida 
i els Monjos guiada per Toni Inglada i que l’entitats van organitzar per recaptar fons per la 
Marató de TV3.

Certificat
digital necessari

A partir de l'1 de març, i d’acord amb la 
normativa estatal i europea, serà necessa-
ri el certificat digital per realitzar qualsevol 
tràmit online amb l’Ajuntament. Existei-
xen diferents tipus de certificats digitals 
(IdCat, DNIe, etc.) En el cas de les entitats 
i empreses la tramitació amb l’administra-
ció sempre s’ha de fer per via electrònica, 
i per tant el certificat serà obligatori. Les 
persones particulars poden optar de mo-
ment encara pels tràmits presencials, per 
bé que es recomana la tramitació d’un 
certificat. Al web municipal es pot torbar 
informació de com i on obtenir-los.
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Arriba el fred que ens 
diu que no hi ha tristor. 
Arriba el Nadal

o veiem als llums del 
carrer, als aparadors del 
comerç i a les decoracions 
especials que llueixen a 
les llars i que ens conviden 
a recordar que són dates 
especials en les que tots 
plegats tindrem a l’abast 
múltiples propostes per 
sortir, gaudir de les festes 
o simplement fer tastos de 
cultura. Per a tots aquests 
gustos, des de  Santa 
Margarida i els Monjos 
s’han organitzat un gran 
ventall de propostes que 
resumim a les pàgines 
següents.

H



Nosaltres

14
F desembre 19

Nadal i Reis
a Santa Margarida i els Monjos

Les festes de Nadal ja són aquí. Tornen 
un any més per complaure aquelles per-
sones que les esperen amb il·lusió o per 
provocar indiferència o tristor en altres. 
Però sempre tornen. I amb elles arriben 
també un gran ventall d’activitats que 
es preparen des de les entitats o els ser-
veis municipals per amanir aquestes da-
tes amb un punt de lleure i cultura.

Totes aquestes activitats les podreu 
trobar a l’agenda d’actes de Santa Mar-
garida i els Monjos, ja sigui als equipa-
ments o establiments habituals en l’edi-
ció impresa o bé al web de l’Ajuntament 
en format digital.

Fira de Nadal 
La inauguració de les llums de Nadal, 

que aquest any va anar a càrrec de la 
petita Mia Fernandez, i la benvinguda al 
Tió, que per cinquè any s’instal·la durant 
totes les festes a la plaça de Pau Casals, 
van donar el tret de sortida el passat 28 
de novembre a aquestes propostes. 

Una de les primeres és la Fira de Nadal, 
del dia 15 de desembre a la plaça de Pau 
Casals amb parades d’artesania, activi-
tats lúdiques infantils i familiars. Aquest 
any amb la celebració també del mercat 
d’intercanvi i productes de segona mà, 
que ja va tenir una molt bona acollida 
l’any passat. 

En l’àmbit comercial destaca també la 
nova edició de la campanya del Comerç 
del Foix, amb el sorteig de premis de la 
tradicional Megapanera.

Activitats infantils i esportives
L’agenda de propostes inclou un any 

més el Parc Nadalenc Esportiu, orga-
nitzat pel servei d’esports de l’Ajunta-
ment. Un clàssic que enguany es fa al 
seu emplaçament habitual, a la remode-
lada pista poliesportiva.

Una altra de les ofertes lúdiques és 
la del parc d’inflables Boti·Boti, que es 
farà del 2 al 4 de gener al pavelló, i les 
activitats del Tangram i del servei d’in-
fància, que oferiran una programació 

especial d’activitats per a petits i joves.

Pessebres i conte de Nadal
L’Ajuntament ha editat aquest any 

el conte joc ‘Que comenci el Nadal’. El 
llibre segueix la col·lecció encetada fa 
uns anys per l’ajuntament amb l’edició 
d’un llibre local sobre el Nadal, el Tió, els 
Reis, entre altres.

L’any passat es va dedicar als 50 anys 
de les cavalcades de Reis al municipi i 
l’anterior a l’arribada del Tió.

Un altre dels clàssics del Nadal és tam-

bé el concurs de pessebres. Aquells que 
vulguin mostrar els pessebres realitzats 
a casa seva durant aquestes dates hau-
ran de fer la inscripció abans del 22 de 
desembre i el lliurament de premis tin-
drà lloc el 7 de gener, a la Biblioteca. 

Enguany, com és habitual, el certamen 
inclourà les categories tradicional, origi-
nal i infantil. A les 2 primeres categories 
es podrà presentar qualsevol persona 
major de 12 anys i a la infantil, nens i ne-
nes dels 3 als 12 anys. Les bases es po-
den consultar al web municipal.
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Nou recorregut de la Cavalcada 
dels Monjos

Pel que fa a les cavalcades, enguany 
Ses Majestats dels Reis de l’Orient tor-
naran a recórrer els carrers de La Ràpi-
ta, Cal Rubió i Els Monjos, però ho faran 
amb un canvi de recorregut als Monjos. 
Degut a que el 5 de gener s’escau en diu-
menge i per motius d’organització de la 
cavalcada i del mercat, enguany s’ha de-
cidit modificar el recorregut i traslladar 
la festa final i la recepció dels reis.

Així, la cavalcada sortirà de la rambla 
de Penyafel, amb la cantonada de l’avin-
guda de Cal Salines i seguirà per aques-

ta via fins a l’avinguda de Catalunya. 
Les carrosses la recorreran i giraran per 
l’avinguda de cal Rubió fins al parc de la 
Biblioteca on aquest any es farà la rebu-
da oficial del Reis amb el lliurament de 
la clau màgica, que aquest any donaran 
l’Emma Rodríguez i el Yulen Blanco.

Els Reis arribaran a Cal Rubió a les 17.30 
h i a La Ràpita, a les 19 h per fer el seu 
recorregut habitual.

Nadal Solidari
En aquestes dates és important també 

fer una crida a tenir presents les famílies 
que pateixen dificultats al municipi. Una 

altra de les propostes que es realitza és 
la de la recollida de joguines noves per 
a famílies amb manca de recursos, a 
càrrec de benestar Social i la Creu Roja. 
Per col·laborar-hi es poden comprar jo-
guines noves i portar-les a l’Ajuntament 
o als establiments col·laboradors abans 
del 2 de gener o fer aportacions eco-
nòmiques amb la compra de butlletes 
solidàries d’1 euro que es troben als es-
tabliments del municipi. D’altra banda 
l’associació Som Solidaris recorda que 
qui vulgui pot col·laborar amb dona-
tius de productes als establiments de la 
campanya Sos Aliments. f

f El Parc Nadalenc Esportiu 
i el Parc d’inflables Boti Boti, 
encapçalen les propostes de lleure 
infantil en aquestes dates. 

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

f La cavalcada dels Monjos variarà 
aquest any el seu recorregut i 
finalitzarà al parc de la Biblioteca.
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Novembre festiu i literari
a la Ràpita

Un any més la Ràpita va viure al  no-
vembre la Festa del Most, organitzada 
pels jovent local, i la celebració dels pre-
mis Mañé i Guillaumes. 

Com cada any els actes ens van deixar 
instantànies tradicionals i molt viscudes 
per tot el veïnat: el concurs de poda, la 
gimcana de tractors, la mostra de vins i 
caves, el concurs de tastavins, el corre 
cellers o el pregó, que aquest any va fer 
Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de 
JARC.

Pel que fa als premis literaris, convo-
cats pel Grup d’Estudis Rapitencs, en-
guany van comptar amb uns 800 tre-
balls presentats, des de P3 fins a adults 
i la cloenda va tenir com a protagonista 
la mestra i autora de diferents contes in-
fantils Quima Ricart, que va explicar una 
de les seves obres. 

Tots els treballs guanyadors sortiran 
publicats a la revista Antistiana que edi-
ta el Grup d’Estudis Rapitencs. f
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Pròximes
activitats de la 
Margaridoia 
La Margaridoia prepara quest mes 
de desembre el tradicional sopar-co-
tilló de Cap d’Any, amb el grup musi-
cal “Moon Star” i està escalfant mo-
tors per la Festa Major d’Hivern, que 
es celebrarà del 16 al 19 de gener. El 
programa d’actes s’iniciarà amb una 
traca, el pregó, el sopar popular i 
ball També hi haurà el concert i ball 
de Festa Major i el grup de teatre 
“T.A.M.” de La Margaridoia, repre-
sentarà l’obra ”Mentiders”. 
Fins al juny la societat continua or-
ganitzant els balls de saló a 6 € per 
als no socis i es continuen oferint 
classes de balls en línia, de saló, 
country i de zumba. 
D’altra banda, el 25 de gener de 
2020 finalitza la campanya per recu-
perar antics socis i per captar-ne de 
nous, amb unes condiciones  excep-
cionals.
Finalment, i mirant enrere, la soci-
etat va celebrar aquesta tardor la 
festa de la castanyada amb més de 
150  assistents. A final de novembre 
es va fer la Festa dels Anys 80’s i els 
actes del 117è aniversari de la socie-
tat amb una actuació del Cor de La 

Margaridoia, 
la projecció 
del documen-
tal “Ateneus, 
llavor de lli-
bertat”, un 
sopar-ball i la 
representació 
d’El cicle de la 
vida, a càrrec 
de l’Escorça 
de Sant Joan 
de Mediona, 
dins la Roda 
de Teatre. 

Per a inscripcions i consultes la se-
cretaria de la societat és oberta els 
dimarts de 18 h a 20 h o bé al correu 
s.c.e.lamargaridoia@gmail.com i al 
facebook.

Crida per a la recuperació 
del Ball del Foix

Un cop passades les Festes Majors 
d'aquest any al municipi de Santa Mar-
garida i els Monjos, l’associació Coordi-
nadora del Balls Folklòrics dels Monjos 
ha volgut fer pública una reflexió sobre 
el Ball del Foix:

“Què ha passat amb el Ball del Foix? 
On ha anat a parar l’únic ball autòcton 
del municipi? És evident que no és l’úni-
ca absència folklòrica que hem patit en 
els darrers anys, però és la que crida 
més l’atenció. 

Malgrat que el folklore al municipi se-
gueix ben viu gràcies a l’esforç de molta 
gent (adults i infants), el Ball del Foix no 
ha tingut  gaire sort aquests últims anys.

L’afluència de balladors i balladores ha 
anat baixant any rere any i per evitar la 
seva extinció es va intentar un rentat 
d’imatge amb vestits nous. Tanmateix 
això tampoc va ser suficient i el 2018 no 
va poder sortir a totes les actuacions, 
com la resta de balls d’adults. Enguany, 

El ball del Foix és l’únic ball autòcton del municipi

malauradament, no ha sortit a cap de 
les Festes Majors del municipi.

Què podem fer en aquets moments 
quan la planificació folklòrica pel 2020 
està més que feta? Hem de deixar morir 
el Ball del Foix, que és l’únic ball autòc-
ton que es va crear per a representar la 
història del municipi? La resposta és NO. 
El municipi no pot deixar perdre la seva 
història i l’esforç de 25 anys per a tirar-lo 
endavant.

Per aquest motiu, des de la Coordina-
dora del Balls i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament busquem persones 
adultes que puguin rescatar de l’abisme 
el Ball del Foix com a balladors i balla-
dores. També busquem exballadors i 
exballadores del Ball del Foix, o no, amb 
ganes d’engegar el Ball del Foix petit 
per la Festa Major 2020.

Si tens ganes de rescatar-lo, envia un 
correu a coordballsmonjos@gmail.
com” f
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Gener arriba marcat per 
les festes majors d’hivern 

La Societat Cultural i d’Esbarjo, La Mar-
garidoia i el Centre Cultural i Recreatiu 
Rapitenc són les entitats encarregades 
a Santa Margarida i els Monjos per or-
ganitzar cada any les festes majors d’hi-
vern al municipi.

Les dues entitats, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, han preparat per 
aquest proper mes de gener un nou 
programa d’activitats.

Les festes començaran als Monjos el 
dijous 16 de gener amb el tradicional 
pregó de la Margaridoia, seguit, l’ende-
mà dia 17, pel sopar popular i el dissabte 
18 pel concert i ball de festa major. El 
diumenge dia 19 es farà l’ofici al matí i 
teatre a la tarda, amb l’obra Mentiders, 
a càrrec del grup de teatre TAM, de la 
mateixa entitat La Margaridoia.

Els actes de la Festa Major són oberts 
a tothom i la venda de tiquets pel sopar 
es farà del els dies 4 i 11, i del 13 al 15 de 
gener, de 6 a 8 de la tarda, a la secreta-
ria de la societat.

A la Ràpita, els actes s’iniciaran el dis-
sabte dia 25 de gener amb un especta-
cle infantil al matí i el sopar de germa-
nor a la nit.

Les activitats finalitzaran l’endemà diu-
menge amb l’ofici en honor de sant Do-

mènec amb l’acompanyament del cant 
dels goigs a càrrec de la coral l’Amistat 
i un concert vermut de festa major al 
migdia, al CCRR. A la tarda s’ha organit-
zat un espectacle amb el musical Mam-
ma Mía. f

Recollida de 
fotos antigues 
per un llibre

La SCE La Margaridoia, el Centre 
Cultural i Recreatiu Rapitenc i el 
Centre Cultural i Recreatiu Cal Ru-
bió, amb el suport del Grup d’Es-
tudis Rapitencs i en col·laboració 
amb l’editorial Efadós, estan fent 
una recollida de fotografies corres-
ponents al període que va entre les 
acaballes del segle XIX i les darreres 
dècades del segle XX. 

L’objectiu és fer una publicació de 
la col·lecció Abans, on poder acos-
tar a futures generacions les esteles 
de l’ahir, o perquè els protagonistes 
puguin reviure, de ben a prop, les vi-
vències compartides amb la família, 
els amics, o la gent de Santa Marga-
rida i els Monjos.

Aquesta és una iniciativa que ja 
compta amb més de 100 volums edi-
tats arreu dels pobles de Catalunya i 
de les Balears. Cada un dels volums, 
dedicat a un municipi, té 824 pà-
gines amb un miler de fotografies i 
una enquadernació de luxe. 

En relació amb els continguts, el 
recull gràfic s’estructura amb set 
blocs temàtics que presenten la 
vida quotidiana de la població des 
d’un vessant antropològic: els pai-
satges i els edificis de relleu, les 
festes, les entitats, les escoles, el 
treball i els esdeveniments històrics 
més importants de la població són 
alguns exemples dels temes que es 
tracten amb una presentació histò-
rica inicial i els peus de fotografia 
que els il·lustren.

El teatre, un component habitual de les 
festes

The Stone
Poney fa 30 anys
El passat 4 i 5 d’octubre es va celebrar 
als Monjos la Convenció del 30è aniver-
sari del club de Bruce Springsteen a tot 
l'estat, The Stone Pony,  que té la seva 
seu al municipi. L’entitat, dirigida per 
Joan Colet va aplegar 900 persones als 
actes que van incloure un documental 
sobre la història de l’entitat, l’actuació 
de Manel Fuentes i la seva banda The 
Spring's Team Band i una conferència 
a càrrec de Joan Colet i Sergio Gisbert, 
amb un concert acústic inclòs, entre 
molts altres. 



Nosaltres

19
desembre 19 f

Nou vehicle
i nova
presidència 
a l’ADF

El passat 28 de setembre l’ADF Puig 
de L'Àliga va presentar un Land Rover 
130 equipat, el nou vehicle d'extinció 
d'incendis forestals, que s’ha adquirit 
amb les aportacions dels Ajuntaments 
de Castellet i la Gornal i Santa Margari-
da i els Monjos i que es va estrenar amb 
la intervenció de l’ADF a les riuades del 
Francolí. 

La presentació es va fer al local que 
l’entitat té al carrer de les flors i va es-
devenir un acte molt emotiu i ple de vi-
vències i records en el que es va dur a 
terme el relleu al capdavant de l’entitat 
de mans del fins ara president Félix Mar-
tínez a la nova presidenta Eva Ibáñez. 

Els voluntaris que formen part de l’ADF 
han volgut agrair a Félix Martínez “la 
seva dedicació i implicació incondicio-
nal per el seu treball com a voluntari i 
president, amb el que ha aconseguit fer 
créixer i que sigui reconeguda aquesta 
entitat tant a Santa Margarida i els Mon-
jos, com a la resta d’Adf de Catalunya”. 
Igualment van voler agrair a Jordi More-

no la seva iniciativa “per crear aquesta 
entitat juntament amb altres persones 
fa molts anys, perquè gràcies a aquesta 
iniciativa, al poble de Santa Margarida i 
els Monjos, ara existeix una entitat vo-
luntariada i reconeguda”. 

Els alcaldes amb el nou vehicle de l’ADF

L’acte va comptar l'assistència de l’al-
cadessa de Santa Margarida i els Mon-
jos, Imma Ferret i l'alcalde de Castellet 
i la Gornal, Miguel Delgado, a més de 
regidors, convidats d'altres ADF i nom-
brosos voluntaris. f

Festa Major
a Cal Rubió

La Festa Major de Cal Rubió va mar-
car, com és habitual, el calendari festiu 
del mes d’octubre. 

La festa començar enguany el dia 6 
d’octubre amb la bicicletada popular 
a la font de Cal Morgades; el pregó de 
Tresina Juvé (de Cal Pere Xic) i una re-
presentació teatral, amb l’obra “L’as-
censor”, del grup Loftu, de la Múnia. El 
dia 11 es va fer un concert amb el grup 
Gina & the Tonics i l’actuació del DJ 
PD's Partysano. L’endemà dissabte va 

començar amb la tradicional missa en 
honor de la mare de Déu del Pilar, l’ex-
hibició folklòrica i dues mostres, una de 
motos d’època i una altra de quadres 
del pintor Joan Mascaró. Al vespre es 
va dur a terme el concert i ball de festa 
major amb el grup Loren.

Diumenge els actes van incloure un 
concert vermut amb els Vinardells, 
l’actuació còmica de Maite Carreres, el 
castell de focs i el Rubiófoc per a petits 
i grans. 

Els actes festius van finalitzar el dia 
20 amb la XII caminada memorial Ale-
xis Rubió que va portar els participants 
fins al Castellot de Castellví de la Marca.
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L’alumnat de 5è de l’escola Dr Samaranch ha participat al programa Embadalits, que 
es fa des de Canal Blau i la Xarxa de comunicació local. Es tracta de càpsules  radiofòniques de 
curta durada destinades a divulgar la poesia infantil que es graven a dues veus, la de l’alumne i 
la de la locutora, Montserrat Balada. A la primavera tornaran a repetir l’experiència. 

Projecte
assembleari a 
l’escola Arrels
L’escola Arrels està duent a terme un 
nou concepte de comunitat per tal que 
totes les persones del centre juguin un 
paper actiu en la creació de normes i en 
la presa de decisions.
El projecte inclou la celebració de diver-
ses assemblees, entre les que hi ha la 
de Delegats i Delegades on es treballa 
per escoltar l’opinió de l’alumnat i fer-
los partícips de la vida i decisions de 
l’escola per fomen-
tar la responsabilitat 
i la implicació futura 
com a ciutadania. Les 
assemblees estan 
formades per alum-
nes i directius del 
centre i del seu tre-
ball han nascut pro-
jectes com el Racó 
de la Pau; la realitza-
ció d’excursions; la contractació d’una 
arquitecta paisatgística per plasmar els 
desitjos de l’alumnat al pati; o l’acord de 
cessió de part dels beneficis del mercat 
de l’hort a PallaPupas. 

Festival Most
al municipi

El Most Festival s’ha celebrat també 
enguany a Santa Margarida i els Mon-
jos. Els organitzadors del certamen i 
l’Ajuntament van arribar a un acord per 
organitzar algunes activitats i sumar-se 
així a la promoció d’aquest esdeveni-
ment que cada any guanya més renom 
i participació.

Les activitats es van dur a terme els 
dies 15 i 16 de novembre al Molí del Foix 
i van incloure la projecció del documen-
tal “Tallant el cel, els ocells rapinyaires 
del Foix”, d’Estudi Divulgació Natura i la 
projecció del film “Cépages rares, un pa-
trimoine suisse”, de Florian Burion.

En acabar les projeccions es van fer de-
gustacions de vins del municipi i format-
ges per als assistents.

El Ball de Diables 
Espantus dels Monjos 
va organitzar el passat 
31 d’octubre, a la pista, 
una nova Castanyada 
popular. Enguany es va 
celebrar la cinquena edició 
d’aquesta festa que va 
comptar amb el tradicional 
sopar acompanyat de 
sorpreses, Dj, servei de bar 
i concursos de panellets i 
de disfresses terrorífiques.

La galeria 
Palmadotze va 
participar un any més 
a la Barcelona Gallery 
Weekend, que es va 
dur a terme del 10 al 13 
d’octubre. L’esdeveniment 
està organitzat per 
ArtBarcelona i enguany hi 
van participar 33 galeries. 
Per aquesta edició 
Palmadotze va presentar 
el treball del fotògraf 
turc Nazif Topçuoğlu.
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Vuit-cents 
atletes a les 
curses i el 
cros 

El Servei Municipal d’Esports de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
les AMPA de les escoles Doctor Sama-
ranch, Arrels, Sant Domènec, l’institut 
del Foix, la penya de BTT ‘Ke Passa Tiu’, 
el F.B. Mas Catarro, el Club Volei Monjos 
i el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, va 
organitzar el passat mes d’octubre una 
nova edició del Cros Escolar de Santa 
Margarida i els Monjos, classificatori 
pels Jocs Escolars Esportius de Catalu-
nya, i les Curses de 10 i 5 Km. 

El cros i les curses, que en aquests anys 
s’han convertit en una cita esportiva 
de referència en l’atletisme català, van 
comptar amb la participació de gairebé 
900 atletes, uns 500 al cros i més de 300 
a les curses.

Les curses de 5 i 10 km van començar 
a dos quarts de deu del matí, amb un 
circuit de 5 Km que els corredors van 
haver de fer una o dues vegades i que 
transcorria per bona part del parc urbà 
del Foix. A la cursa 10K, els guanyadors 

van ser Abderrazak Samaoui, Daniel 
Moreno i Gerard Gil. Pel que fa a la pri-
mera fèmina va ser Laura Fernández, 
Mireia Mauri i Isabel Abril.

Als 5K els guanyadors van ser Yassin 

El Cros i les curses van aplegar gairebé 800 participants.

Kniya, Naoufel Erraoui i Joan Sella. La 
primera fèmina a travessar la línia de 
meta va ser Marta Campa, seguida de 
Laura Sánchez i Tannia Quirós.

El cros, es va iniciar una hora més tard.  

La Federació Catalana de Motociclisme celebrar el passat mes de 
novembre la gala del seu 75è aniversari en el marc de la qual va homenatjar tots els pilots 
catalans campions del món, entre els que es troba l’esportista local Dani Gibert, que l'any 2006 
va guanyar el Campionat del Món de trial júnior i el 2007 el Campionat d'Europa amb Montesa.

El Parc
Nadalenc i
Esportiu

Els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 
el 2 i 3 de gener, de 5 a 8 de la tarda, la 
pista poliesportiva tornarà a acollir el Parc 
Nadalenc Esportiu, organitzat per l’Ajun-
tament.

El parc acull infants i joves a partir de 6 
anys i té un preu de 3 euros diaris, o 16 eu-
ros les 7 jornades, amb futbol, vòlei, bàs-
quet, tenis taula, bàdminton o scalèxtric. 
Els dies 30, 31, 2 i 3, es farà també un circuit 
d’aventura; el 3 un taller de castells i els 
dies 23, 24 i 27 també es podrà participar 
en un taller de mobilitat.
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A final de 
setembre, la jornada 
de presentació dels equips 
de la nova temporada va 
incloure l’acte d’homenatge 
dels Monjos Bàsquet Club 
a Ernesto Ginebra, el que 
va ser durant els darrers 
quatre anys jugador del 
primer equip del club. 
Ginebra també va ser 
entrenador i col·laborador 
en diversos àmbits del club.

Suport a les 
malalties
minoritàries
Marcos Bajo és la cara visible de la “Vuel-
ta solidaria por las enfermedades raras 
y/o minoritarias” i enguany ha impulsat 
la tercera edició d’aquesta iniciativa. 
Amb l'objectiu de fer-les visibles i que 
no caiguin en l'oblit, Bajo va iniciar una 
ruta en bicicleta i a peu de 1.900 km que 
el va portar a passar per més d'un cen-
tenar de municipis d'arreu de l'Estat. 
Marcos Bajo, que té una discapacitat 
visual, va recórrer una mitjana de 60 
quilòmetres al dia durant 35 dies. El dia 
8 de novembre va passar per Santa Mar-
garida i els Monjos on va ser rebut per 
l'alcaldessa, Imma Ferret, que li va fer 
lliurament de diversos obsequis, abans 
de continuar el seu camí.

Esport amb
cadira de rodes

El 29 de setembre el pavelló municipal 
va acollir la celebració de la es va dispu-
tar la final de la Copa Catalana d’Hoquei 
CRE (Cadira de rodes elèctrica).

Aquest és un projecte organitzat per 
l’entitat Entretots, que treballa en el 
àmbit de la discapacitat tant a l’Alt Pe-
nedès com altres comarques, amb l’ob-
jectiu de promoure i donar visibilitat a 
l’esport adaptat i inclusiu, al territori 
i fer servir l’esport com eina de salut i 
inclusió, per tal de no 
discriminar les perso-
nes amb discapacitat, 
aconseguint així una 
conscienciació i sensi-
bilització per a tota la 
societat, promovent 
l’esport inclusiu

La Final celebrada 
als Monjos, va estar 
acompanyada d’altres 
activitats que es van dur a terme durant 
tot el cap de setmana a Vilafranca, amb 
espais de pràctica adaptada per a perso-
nes amb mobilitat reduïda i una sessió 
informativa sobre esports adaptats.

El XV Trofeu 
Nacional de Patinatje 
Artístic Monjos es va celebrar 
el passat 23 de novembre 
amb la participació de 
clubs de tot l’estat, com 
ara els de Noain, Logroño, 
Guadalajara i Mallorca, 
a més de clubs catalans 
com el Sant Joan Despí, 
Castelldefels, Canyelles, 
Vilafranca i Torrelavit amb la 
participació d’unes 160 nenes.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Moltes gràcies als 872 vots que al nostre municipi van contribuir 
a fer possible una àmplia victòria socialista a les eleccions al Con-
grés dels Diputats, que possibilitarà, ara sí, un desbloqueig per 
formar un govern progressista a l’estat. Perquè ara sí, cal una 
solució a la situació política a Catalunya. Ara sí cal continuar apos-
tant per mesures contra l’emergència climàtica, per l’ocupació 
digna, amb unes pensions protegides per sempre i un increment 
del salari mínim. Perquè és el nostre compromís social i no hi ha 
temps a perdre, cal seguir avançant. Ara més responsabilitat, 
ara més generositat i consens, ara més confiança, igualtat real 
i tolerància zero amb la violència masclista. A nivell municipal, 

amb els vots en contra dels grups de l’oposició, l’equip de govern 
socialista aprovà les ordenances fiscals pel 2020. Ara, recaptar 
sense gravar a les famílies, ara, augmentar les bonificacions, ara 
un pressupost per l’any que ve, equilibrat, moderat i que dona 
resposta a les necessitats de la gent. Ara a continuar treballant 
per poder obrir el centre de dia, rehabilitar i millorar espais per 
ampliar i continuar oferint serveis de qualitat i proximitat, creant 
noves polítiques d’ocupació i inserció laboral. Aquest és el nostre 
compromís ara i sempre, per descomptat que Sí!
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Ara Sí!!
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Hem tornat a passar unes altres eleccions, aquest cop les gene-
rals al Parlament espanyol i a Catalunya i al nostre municipi ERC 
les hem guanyat...!!! Gràcies a totes i tots per la confiança diposi-
tada a les urnes.
Però no tot és felicitat la sentència al procés ha condemnat a més 
de 100 anys de presó als nostres líders civils i polítics. El partit 
socialista del nostre poble va votar en contra de la moció que 
condemnava el resultat del judici, trist, molt trist... a més va pre-
sentar i aprovar una moció qualificant al moviment independen-
tista de violent, criminalitzant a bona part de la població.
Recentment el govern municipal ha aprovat les ordenances fis-

cals amb una pujada de l’impost d’activitats econòmiques i de 
la taxa d’escombraries. Els veïns i veïnes pagarem més per un 
servei que és deficient i ens preguntem per quan la implantació 
d’altres sistemes de recollida més eficients i ecològics?
Un cop més estem a favor d’una política no sexista a tots els ni-
vells però no a costa dels diners públics que no han de servir per 
premiar una actitud que hauria de formar part dels nostre ideari 
com a persones, d’aquí la nostra votació en contra de la subven-
ció de les carrosses de la rua de carnaval.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

El passat 14 d’octubre es va saber la condemna del Tribunal Su-
prem al referèndum de l’1 d’octubre i a la causa independentista, 
amb més de 100 anys de presó pels membres del govern legítim 
de Catalunya i els presidents de l’ANC i Òmnium.
Els grups d‘ERC, PA-CUP i JxCAT vàrem sol·licitar la celebració 
d’un ple per manifestar-ne el rebuig. Amb la moció reclamàvem:
“Rebutjar la sentència condemnatòria del Tribunal suprem en 
relació a l’1 d’octubre i la causa independentista, reclamar la lli-
bertat immediata dels tots els presos i preses polítiques, exigir 
l’amnistia, també pels exiliats i exiliades, mostrar el nostre com-
promís amb el dret d’autodeterminació com a dret polític fona-
mental recollit en tractats internacionals, reafirmar·nos en el ca-
ràcter polític i no violent del moviment independentista català, 

condemnar tots els intents de criminalització del moviment in-
dependentista que diferents institucions, òrgans, poders i alguns 
mitjans de comunicació volen construir, i exigir respecte a la plu-
ralitat política i als principis democràtics, defensar el diàleg i fer 
avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets 
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país”.
El grup del PSC va votar EN CONTRA, i per tant, la moció no va 
prosperar. Som l’únic municipi de la comarca on NO s’ha aprovat 
el rebuig a la sentència. La resposta de la gent la vàrem tenir a les 
urnes el passat 10 de novembre, amb una victòria independentis-
ta al municipi. Esperem que l’any 2020 es facin realitat les nostres 
demandes.
Bones festes i bon any nou a tots i a totes.

Punt i seguit



Hakima Belarousi
fesforç
Jo tenia dificultats 
amb el català i el 
castellà i això no em va 
permetre treure l’ESO 
a temps, per això vaig 
fer el PFI a l’escola 
d’adults, esforçant-me 
per aprendre coses 
que en el seu moment 
no vaig poder. El PFI és més familiar, 
proper i em va permetre aprendre 
moltes coses i matricular-me després a 
un cicle formatiu de cuina i restauració. 
Actualment sóc cuinera titulada, fa quatre 
anys que vaig acabar el cicle formatiu i 
fa més de tres que treballo de cuinera. 

Eva Maria Rebollo
fvoluntat
Feia uns 20 anys que havia acabat 
d’estudiar i tenia molta experiència 
laboral però sentia 
que la meva formació 
s’havia quedat 
curta i vaig decidir 
apuntar-me a l’escola 
d’adults. Per mi va 
ser un gran però molt 
satisfactori perquè 
anava veient que 
l’esforç donava bons resultats i junt 
amb la motivació dels professors, vaig 
decidir apuntar-me a un grau superior. 
Vaig fer transport i logística, y estic 
molt contenta d’haver-ho aconseguit. 

Sarai González
fsuperació
Vaig anar a l’escola d’adults perquè 
no tenia l’ESO i allà vaig trobar molt 
de recolzament de 
l’equip educatiu i 
vaig animar-me a 
fer la prova d’accés 
i a cursar el cicle 
formatiu d’integració 
social i després a 
continuar-me formant 
en educació especial. Ara treballo 
d’educadora d’educació especial i estic 
fent el grau de psicologia. Sobretot m’ha 
servit per canviar les feines que feia 
anteriorment i sentir-me realitzada. 

La formació professional,
un element estratègic

La formació és fonamental per a l’accés al mercat de treball

La formació professional, molt lluny 
de la imatge que algunes generacions 
de finals del segle passat tenen d’ella, 
és actualment una molt bona eina per 
donar resposta a les necessitats de les 
persones i ajudar-les a accedir al mercat 
laboral. 

És per això que el món de l’ensenya-
ment ha volgut posar el focus en aquests 
estudis amb la campanya “Un gir de 174 
graus”, que ha endegat la Generalitat 
per donar a conèixer que a Catalunya es 
poden cursar 174 títols d’FP, molts dels 
quals són adaptacions curriculars que 
s’adeqüen a les necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un total 
de 72 títols pertanyen a cicles formatius 
de grau mitjà i 102 de cicles formatius de 
grau superior.

El teixit empresarial també té un fort in-
terès en aquest tipus de formació i bona 
mostra n’és el I Congres de la FP a Ca-
talunya, que s’ha fet aquest passat mes 

de novembre, impulsat per la patronal, 
i en el que s’ha posat sobre la taula que 
“la Formació Professional d’un país és 
possiblement l’element estratègic més 
important per a una societat avançada 
i de progrés”. Els experts van remarcat 
també que els titulats en cicles tenen 
una inserció laboral més ràpida que els 
universitaris. 

A l’Alt Penedès existeix una àmplia 
oferta de cicles formatius, especialment 
englobats en els sectors industrial, ad-
ministratiu i d’atenció a les persones. Si 
no es té l’ESO o el Batxillerat, cal fer les 
proves d’accés que convoca cada any el 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya.

A l'escola Municipal de Formació de 
Persones Adultes Fina Garcia Mateu, 
situada a la casa de cultura Mas Catar-
ro, es realitzen els cursos per superar 
aquestes proves i poder accedir a la for-
mació professional.

Ens en sortim  ;-)


