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1.800 persones a la Mostra Artística 
més innovadora dels darrers anys
El  mes de gener es va dur a terme la 36a edició de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort, 
una exposició d’obres d’art amateur de diferents disciplines, organitzada per l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos, i que enguany ha fet un pas definitiu en innovació amb la 
incorporació d’un variat programa d’activitats paral·leles per acostar la cultura a tothom. 
Des de l’organització s’han valorat de forma molt positiva aquestes propostes annexes, que 
han permès dinamitzar les seves visites i alhora oferir al públic un tast de diferents formes 
artístiques, com ara cant coral, concert de corda, un espectacle audiovisual amb música 
electrònica i un mapping, o activitats infantils i juvenils d’expressió artística i pintura amb 
colors fluorescents. 
La regidora de cultura Esther Marmaneu, s’ha mostrat molt satisfeta del balanç de la mostra 
d’enguany, per la que han passat unes 1.800 persones. “La Mostra d’aquest any ha consolidat 
una aposta iniciada l’any passat per convertir un esdeveniment que era un clàssic a Santa 
Margarida i els Monjos, en una proposta moderna i actualitzada que lliga el públic tradicional 
amb la incorporació de talent jove”.
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La Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort ha comptat aquest any amb 187 obres en la categories adults 
i juvenil i 150 obres infantils, que han estat seleccionades per les escoles del municipi. Pel que fa a les disciplines artístiques 
destaca l’apartat de pintura, amb 72 obres presentades, seguit del de fotografia, amb 47 obres, dibuix, amb 27, ceràmica amb 
21, escultura, amb 15 i il·lustració digital, amb 5 obres. La relació de guardonats es pot consultar al web municipal.
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Activitats familiars
mensuals a La Quadra

L’espai dedicat als balls populars i les 
festes majors del municipi, La Quadra, 
ha encetat aquest mes de febrer un pro-
grama d’activitats adreçades a públic 
familiar amb una programació de tallers 
adreçada a donar a conèixer els ele-
ments del patrimoni folklòric de Santa 
Margarida i els Monjos. Les sessions són 
gratuïtes i es faran el primer diumenge 
de cada mes, a les 12 del migdia. 

La primera trobada es va dur a terme el 
passat dia 2 de febrer i va comptar amb 
nombroses famílies que van fer un tast 
del folklore local. 

Les properes sessions estaran dedi-
cades als dracs i els balls de diables, al 
mes de març; als gegants i gegantons, 
a l’abril; als capgrossos i el ball d'en Ser-
rallonga de l'Escarabina, al maig i al ball 
del Foix i els balls de bastons, al mes de 
juny. Al juliol és previst que es dugui a 
terme una programació especial amb 
motiu de la proximitat de les festes ma-
jors. 

La Quadra està ubicada al recinte de la 
casa de cultura Mas Catarro i es pot vi-
sitar també els dimarts i dijous de 16.30 
h a 19 h i cada primer diumenge de cada 
mes de 10 h a 14 h.

El centre disposa també d’una oferta 

de recursos educatius per a alumnat de 
primària i secundaria.

Per a visites concertades fora d’aquests 
horaris es pot contactar amb el telèfon 
669287539 o bé al correu turisme@sm-
monjos.cat f

Activitats familiars a La Quadra

Nous
elements de joc

L’ajuntament ha instal·lat aquest any un 
nou element de joc al pati de l’escola Dr. 
Samaranch.
Aquesta és la primera de les instal·laci-
ons que hi ha previst de col·locar a les 
escoles i que es sumaran als elements 
proposats per les AMPA dels centres 
del municipi i que van resultar guanya-
dors a la darrera edició dels pressupos-
tos participatius.
En les properes setmanes s'aniran ins-
tal·lant nous elements de joc a la resta 
de centres escolars del municipi. 

Trobades dels 
espais educatius
L’ajuntament organitza des de fa 
uns mesos l'Espai de Debat Educa-
tiu, un punt de trobada de professi-
onals, famílies o persones interessa-
des, que convida a la reflexió sobre 
un tema al voltant de l’educació. 
Les sessions compten amb la parti-
cipació d’una psicòloga que condu-
eix el debat i ajuda a reflexionar so-
bre com i què és educar. El grup es 
troba cada primer dimecres de mes 
a dos quarts de set de la tarda a la 
casa de cultura Mas Catarro.

Puja al tren de la 
Biblioteca
La Biblioteca se suma al concurs de 
lectura Puja al tren! que realitzen 
cada any diversos centres catalans. 
El concurs està adreçat a fomentar 
la lectura entre nois i noies de 9 a 
13 anys. Els participants hauran de 
llegir un mínim de tres llibres d’un 
mapa que se’ls lliurarà i en acabar 
respondre un enigma per demos-
trar la lectura que els donarà dret 
a un diploma viatger i a entrar en el 
sorteig d’un lot de llibres.

Perspectiva de 
gènere a les 
entitats
El servei d’Igualtat de l’Ajuntament 
està duent a terme diverses troba-
des amb les entitats locals per tal de 
copsar opinions i conèixer la pers-
pectiva de gènere dins els col·lectius 
locals. Les trobades han convocat 
les 68 entitats inscrites al municipi 
amb l’objectiu d’escoltar les dones, 
establir xarxa i que, més endavant, 
es pugui crear un espai de dones al 
municipi. Les persones interessades 
en el projecte poden adreçar-se al 
servei d’igualtat de l’Ajuntament.
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Les carrosses i comparses
es sumen al carnaval no sexista

La rua ha fet una aposta ferma per un carnaval lliure de sexisme

El carnaval 2020 de Santa Margarida i 
els Monjos estarà marcat pel segell ‘lliu-
re de sexisme’ amb una empremta que 
ja ha començat a deixar marca en altres 
carnavals de les nostres comarques. A 
proposta de la regidoria Esther Marma-
neu, que es va adreçar a tots els ajunta-
ments de les comarques del Penedès i 
Garraf, nombrosos municipis han incor-
porat a les seves bases de participació 
la recomanació de fer servir músiques 
lliures de sexisme. Dos localitats, però, 
han anat més enllà. Es tracta de Santa 
Margarida i els Monjos i Castellví de la 
Marca, que ha utilitzat les mateixes ba-
ses aprovades pel ple municipal de San-
ta Margarida i els Monjos el passat mes 
de novembre.

Així, les carrosses inscrites rebran 50€ 
i els grups i comparses, 30, pel sol fet 
de participar i complir els requisits esta-
blerts a les bases. Si a més es compro-

f El Rei carnestoltes 
arriba aquest any amb 
una gran confettinada i 
activitats diverses davant 
l’ajuntament

f El ball de carnaval de la 
Ràpita es farà el dia 29, amb 
la participació dels grups 
locals al concurs, per motius 
d’aforament

meten a difondre exclusivament música 
lliure de sexisme i respecte envers les 
dones rebran una subvenció de 150€ i 
90€ respectivament. 

La proposta ha estat 
molt ben acollida per 
les 25 carrosses i com-
parses que participaran 
a la rua de carnaval dels 
Monjos el proper dia 23, 
ja que totes han lliurat 
les cançons que utilitza-
ran durant la rua per a 
ser estudiades. Una co-
missió de seguiment les 
ha avaluat prèviament i 
durant la rua, diverses 
persones comprovaran que es complei-
xin els compromisos adquirits.

Arribada de sa majestat 
Una de les novetats més destacades 

del carnaval d’aquest any serà l’arriba-
da del Rei Carnestoltes, del dia 20 de 
febrer, davant l’ajuntament, amb una 

confettinada i diverses 
activitats.

El carnaval inclourà 
també activitats in-
fantils a la societat La 
Margaridoia, el dia 23 i 
al CCRR el dia 29. La so-
cietat rapitenca també 
farà aquest dia el tradi-
cional ball de carnaval, 
tot i que enguany les 
inscripcions al concurs 
queden restringides als 
grups locals per motius 

d’aforament i seguretat.
Els actes finalitzaran el 4 de març amb 

la crema del rei Carnestoltes, una cerca-
vila i una sardinada popular organitzada 
pel ball de diables Spantus. f
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Nova aula de nadons a la 
llar de la Ràpita

La llar d’infants Xiroi de la Ràpita ha 
estrenat aquest 2020 una nova aula per 
a nadons. L’espai té capacitat per a vuit 
infants i actualment n’acull sis, tot i que 
hi ha la previsió d’una nova alta. 

L'aula ofereix diferents espais on 
queden cobertes les necessitats dels 
nadons i on destaca el lliure moviment 
dels infants, la llum natural i la cura que 
es té en la preparació dels materials de 
forma que s’afavoreixi en tot moment 
el ritme individual que necessita de cada 
nen i nena.

L’oferta de la nova aula de nadons es 
suma a les 41 places que ofereix actual-
ment la llar d’infants de la Ràpita, situ-
ada al recinte de les antigues escoles, i 
les 94 de la llar d’infants dels Monjos, 
que està ubicada al costat de l’escola 
Dr. Samaranch.

Signatura
electrònica
D'acord amb la legislació vigent, 
qualsevol tràmit que persones par-
ticulars, empreses, entitats o asso-
ciacions facin amb l'administració 
pública s'ha de fer per via electròni-
ca, amb la corresponent signatura 
digital.
A partir del mes de març aquesta 
signatura serà obligatòria per a to-
tes les instàncies que s'adrecin a 
l'ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos per via electrònica. Tan-
mateix, les persones particulars, po-
dran continuar utilitzant el sistema 
de finestreta presencial de l'Ajun-
tament. Per obtenir un certificat de 
signatura digital cal adreçar-se al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
activar el DNIe o bé tramitar qual-
sevol altre dels certificats acceptats 
habitualment.
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La crema d’un 
condensador va 
activar les alarmes a la 
Biblioteca el passat 18 de 
desembre. En detectar-
se el fum es va procedir 
al desallotjament d’una 
quarantena de persones que 
hi havia en aquell moment 
al centre. No hi van haver ni 
danys personals ni foc, tot i 
que la Biblioteca va haver de 
tancar uns dies per netejar.

Balanç del
temporal Glòria
La pertorbació Glòria que va afectar 
àmpliament el litoral català a finals del 
passat mes de gener, es va tancar a San-
ta Margarida i els Monjos amb un total 
de 107,4 litres per metre quadrat, cai-
guts en 3 dies. Això significa aproxima-
dament una quarta part del que plou al 
municipi en tot un any.
Més enllà de la precipitació i les fortes 
ratxes de vent, la llevantada no va pro-
vocar danys de molta consideració, tot i 
que es van haver de tancar durant pràc-
ticament tres dies els passos del riu Foix 
o de les rieres del municipi per precau-
ció.
En el balanç d’incidències hi ha també 
nombroses branques d’arbres trenca-
des, força contenidors arrossegats, ter-
renys negats i senyals tombades.

Nou niu de
vespa velutina
al Parc del Foix
Aquest hivern s’ha trobat un nou niu de 
vespa velutina o asiàtica al Parc del Foix, 
a prop de la Ràpita. 
Davant la possible alarma que aquesta 
genera, des de l’Ajuntament es conside-
ra necessari puntualitzar que, com a es-
pècie, la vespa velutina no és més agres-
siva ni més perillosa per a les persones 
que les espècies de vespa autòctona.
La principal afectació d’aquesta 
espècie invasora rau en la seva 
capacitat depredadora de les 
abelles mel·líferes, fet que pro-
voca un molt important proble-
ma ecològic i econòmic, que in-
terfereix en la pol·linització i en 
l’apicultura. 
Al municipi es van dur a terme 
durant l'estiu vols amb dron, 
que continuaran aquest any per 
localitzar possibles nius quan són més 
actius. Actualment s’estan estudiant ac-
cions conjuntes amb el Parc del Foix per 
coordinar noves accions amb un major 
abast territorial.

La taula 
d’economia social 
de l’Alt Penedès es va 
reunir el passat 30 de gener 
a la Biblioteca amb la 
participació d’una vintena 
de persones interessades en 
un model econòmic basat 
en les persones i el respecte 
a l’entorn. Santa Margarida 
i els Monjos treballa des 
de fa anys en la promoció 
de nombroses propostes 
d’economia social.
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Commemoració del Dia de 
les Dones

L’Ajuntament ha preparat un ampli 
programa d’activitats per commemo-
rar, un any més, el Dia Internacional de 
les Dones, el 8 de març. 

Les propostes inclouran un itinerari 
guiat per conèixer història i dones del 
municipi, que es durà a terme el diu-
menge dia 15 de març al matí, i una ex-
posició sobre l’entrada de dones al ball 
d’en Serrallonga i els canvis que això va 
comportar. 

A l’institut El Foix també s’han prepa-
rat diverses accions per conscienciar el 
jovent i als equipaments públics es tor-
naran a penjar domassos, pancartes i 
una il·luminació lila especial. 

Sopar de Dones
Un dels actes més destacats de la ce-

lebració del 8 de març és el Sopar de 
Dones, que cada any aplega més de 400 
dones en un acte molt lúdic i festiu.

El sopar es durà a terme aquest any el 
proper 13 de març, a dos quarts de deu 
del vespre, a la pista poliesportiva muni-
cipal i la venda de tiquets anirà a càrrec 
dels Diables Spantus.

Les persones que vulguin assistir-hi 
cal que tinguin en compte que cal fer 
les inscripcions en grup i que l’acte està 

adreçat a dones majors de 12 anys.
Els tiquets es posaran a la venda els 

dies 2 i 3 de març a Dona al Dia (c/ St. 
Josep 1) de 9 h a 13 h i el 4 i 5 de març a la 
Parafàrmacia Ràfols. El sopar té un preu 
de 7 euros. f

Certificació
Biosphere pel 
CIARGA
El CIARGA ha rebut una nova certifica-
ció del distintiu Biosphere, que avala el 
compromís per la qualitat i la sostenibili-
tat turístiques. El reconeixement l'ator-
guen la Diputació de Barcelona, la Cam-
bra de Comerç de Barcelona i l'Institut 
de Turisme Responsable i certifica que 
el CIARGA treballa per un equilibri eco-
nòmic, sociocultural i mediambiental 
sostenible, per satisfer les necessitats 
actuals dels turistes i protegir i millorar 
les perspectives de futur.

Ple extraordinari al 
desembre
El calendari de plens de l’any 2019 
es va tancar amb una sessió extra-
ordinària convocada per aprovar 
definitivament l'Ordenança general 
de Subvencions de l'Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos, des-
prés de resoldre unes propostes 
de millora fetes a partir d’un seguit 
d’al·legacions de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, que van ser estima-
des parcialment. 
L’ordenança va ser aprovada amb 
els vots a favor de PSC i JUNTSxCAT 
i l'abstenció d'ERC i PA-CUP.

Caminades A cent 
cap als cent
L’ajuntament coordina, un any més, 
les caminades del cicle A cent cap 
als Cent, que es duen a terme cada 
any a diferents municipis de la pro-
víncia de Barcelona, amb el suport 
de la Diputació. Aquest any les per-
sones grans de Santa Margarida i 
els Monjos han visitat ja Badia del 
Vallès i Torrelles de Llobregat. La 
propera sortida es farà el 5 de març 
a Olèrdola i l’1 d’abril es farà la tra-
dicional sortida pel municipi, a la 
que assistiran les persones grans de 
les 4 poblacions amb les que s’han 
intercanviat passejades per fer un 
tomb pels entorns del Parc del Foix. 

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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Balanç d’activitats nadalenques
Tot i que ja queden lluny, les festes na-

dalenques han servit, un any més per 
gaudir en família i amics d’una variada 
oferta d’activitats tradicionals, ja sigui a 
dins o a fora de casa. Les primeres van 
començar amb l’encesa de llums de Na-
dal i l’arribada del Tió; la Fira, a la plaça 
de Pau Casals; el lliurament de les cartes 
al patges reials; el parc nadalenc espor-
tiu; el concurs de pessebres o l’arribada 
dels Reis Mags de l’Orient, que en el cas 
dels Monjos, enguany van variar el seu 
recorregut per finalitzar al davant de la 
Biblioteca. Aquest any també ha estat 
marcat per l’edició d’un nou conte de 
Nadal per part de l’Ajuntament.

Tampoc podem oblidar les nombroses 
activitats que han organitzat les enti-
tats del municipi, amb balls, concerts, 
teatre, el parc nadalenc Boti Boti, o pro-
postes variades per celebrar el Nadal i el 
traspàs de l’any.  f



Nosaltres

10
F febrer 20

Punt de recàrrega ràpida 
per a vehicles elèctrics

Santa Margarida i els Monjos disposa-
rà aquest any d’una estació de la xarxa 
pública de recàrrega ràpida per a vehi-
cles elèctrics de la Generalitat de Cata-
lunya. Es tracta d’instal·lacions que es 
van desplegant pel territori dins el  Pla 
estratègic per al desplegament d'infra-
estructura de recàrrega per al vehicle 
elèctric a Catalunya 2016-2019 i que 
l’Ajuntament ha volgut que també fos 
present al municipi. 

La nova estació estarà ubicada a l’apar-
cament del costat de l’Ajuntament i 
es preveu que entri en funcionament 
abans de l’estiu.

Amb l’entrada en servei de les esta-
cions d’aquest any, la xarxa comptarà 
amb 130 estacions repartides en 75 mu-
nicipis i permetran augmentar la cober-
tura geogràfica de la xarxa, que té com 
a funció donar suport a la demanda de 
mobilitat interurbana de la ciutadania 
i proporcionar-los la seguretat de que 
podran disposar d’estacions de recàr-
rega ràpida quan facin desplaçaments 
llargs pel territori en vehicle elèctric. 

El sector del transport és responsable 
del 42,9% del consum d’energia final 
a Catalunya. Per això, i amb la volun-
tat de lluitar contra el canvi climàtic és 
molt important incentivar la mobilitat 

elèctrica. Actualment per les carreteres 
catalanes circulen més de 17.000 vehi-
cles elèctrics; a més, un 1,9% dels nous 
turismes matriculats i un 6,9% de les no-
ves motocicletes matriculades són elèc-
trics, mentre que un 9% dels turismes 
matriculats són híbrids. f

El nou punt estarà a l’aparcament de 
l’ajuntament 

Nou equipament 
a La Rovira
L’ajuntament va instal·lar el passat mes 
de gener dos nous elements d’esport i 
lleure al barri de La Rovira, en concret 
es tracta d’una porteria de futbol i una 
taula de pim-pom.
La col·locació dels nous elements s’ha 
fet a proposta del veïnat del barri que 
van traslladar a l’ajuntament la deman-
da d’una actualització del parc infantil 
que hi ha a la zona, amb la instal·lació 
d’alguns altres elements que poguessin 
donar resposta a les necessitats de lleu-
re de públic jove.

Nou canal 
d’informació via 
whatsapp
L’Ajuntament posarà en marxa 
aquest mes de març un nou canal 
d’informació via Whatsapp. El servei 
de comunicació municipal oferirà 
a través d’aquest suport diferents 
informacions d’interès i actualitat 
local així com avisos per a emergèn-
cies, incidències i altres informaci-
ons rellevants. El nou canal comple-
mentarà els serveis de comunicació 
ja existents a l’Ajuntament a través 
d’aquesta revista municipal, de 
l’agenda mensual, de la pàgina web 
o de les diferents xares socials on és 
present el municipi.

Calendari fiscal 
2020
L’organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona ha publi-
cat el calendari fiscal de Santa Mar-
garida i els Monjos per aquest any 
2020. El calendari es pot consultar 
al web municipal i inclou terminis 
de pagament dels diferents impos-
tos i taxes, així com informació de 
la data de domiciliació, en cas que 
els rebuts es passin directament pel 
compte de l’entitat bancària corres-
ponent.

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.



Nosaltres

11
febrer 20 f

V

Policia local, 
garantia de 
seguretat i atenció 
pública

alorem la seva tasca quan 
els necessitem en alguna 
emergència. Però tots 
els serveis de la Policia 
Local, que sovint passen 
desapercebuts, permeten 
garantir la seguretat, 
l’atenció pública i la 
convivència 24 hores al dia 
i 365 dies l’any.



Nosaltres

12
F febrer 20

Prevenció, el més important però 
menys visible de la Policia Local

Una mare es trobava un dia al carrer 
amb una petita que devia tenir 4 o 5 
anys. La nena estava asseguda a terra 
fent l’enfadós i sense cap mena d’inten-
ció de fer cas a ningú. En aquell moment 
la mare va veure un agent de Policia Lo-
cal que s’acostava per la vorera tot fent 
la seva ronda habitual i va dir allò que 
segurament han repetit tantes i tantes 
vegades les famílies: “veus aquell Poli-
cia que ve? Si no et portes bé, et casti-
garà!”.

El Policia va mirar fixament la mare i 
amb to molt agradable, però contun-
dent li va etzibar “senyora, la policia 
està al seu servei per ajudar, no per cas-
tigar”. 

Aquesta acció coercitiva és la que so-
vint ens queda gravada al cervell, tot i 
que no necessàriament és la més impor-
tant que duu a terme la Policia Local. 
De fet, lluny d’això, els i les agents de la 
Policia local dediquen la major part del 
seu temps a la prevenció en temes de 
seguretat, trànsit, i un llarg etcètera.

Un apunt d’història 
Totes les societats, des de la prehis-

tòria, han cercat formes d’organització 
que els permetessin garantir la segu-
retat. Amb el temps aquest concepte 
evolucionà cap a tasques més similars a 
les de l’actual Policia Local, amb defen-
sa de camins, control de seguretat, etc., 
tot i que no pensades des d’un abast co-
munitari, sinó al servei únic dels poders 
nobiliaris, monàrquics o eclesiàstics, se-
gons el cas. Més endavant s’hi sumaren 
també els serveis de seguretat dels gre-
mis medievals.

La Revolució Francesa i l’abandona-
ment de l’antic règim mundial fa que el 
concepte policial comenci a evolucionar 
cap a un servei que garanteixi les lliber-
tats de la persona i del col·lectiu social al 
servei de l’administració i no pas al del 
poder polític de torn.

A Santa Margarida i els Monjos el cos 
de la Policia Local neix com a tal, l’any 

La coordinació és essencial en temes d’emergències

Equips de 
desfibril·lació

Des del passat mes de desembre les 
patrulles de la Policia Local han incorporat 
aparells DEA (Desfibril·ladors Automàtics) 
portàtils, que estaran en servei a tots 
els torns i que es sumen als dispositius 
que ja existeixen als equipaments 
municipals esportius de Santa Margarida 
i els Monjos i a altres espais públics. 

Prèviament, i per a la seva correcta 
utilització en cas d’emergència, 
els agents han realitzat formació 
especialitzada en el seu ús.

Els DEA són molt eficaços per a la 
majoria de les aturades cardíaques, 
ja que un tant per cent molt elevat 
d’aquestes són provocades per una 
fibril·lació. Si el ritme del cor no és 
l’adequat, aquests equips retornen el cor 
al ritme correcte i estabilitzar la persona 
mentre no arriba l’ajuda mèdica.
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1991. Anteriorment hi havia hagut vigi-
lants, però no és fins aquest any que es 
constitueix el cos de la policia local.

Acció preventiva 
La Policia Local de Santa Margarida i 

els Monjos defineix la seva acció com a 
eminentment preventiva. Les principals 
tasques del cos són la de vigilància per 
evitar delictes contra el patrimoni i ro-
batoris a l’interior de domicilis o empre-
ses i robatoris a l’interior de vehicles o 
de vehicles sencers.

També es treballa de forma molt estre-
ta i coordinada amb el cos de Mossos 
d’Esquadra, amb els que es fan controls 
setmanals amb la mateixa finalitat; i en 
matèria de trànsit es realitzen disposi-
tius especials on es detecten possibles 
delictes contra la seguretat del trànsit i 
la seguretat viària o tots els delictes que 
es puguin derivar del control com ara 
falta d’assegurances ITV, etc.

A Santa Margarida i els Monjos no hi ha 
implantada oficialment la policia de pro-
ximitat però també es fan nombroses 
accions en aquest sentit, especialment 
de proximitat amb el veïnat per tal que 
aquest pugui fer arribar les seves inqui-
etuds, especialment en temes d’habi-
tatges ocupats, incivisme, inquietuds 
veïnals, defecacions a la via pública, etc.

En molts d’aquests casos és la Policia 
Local qui primer rep aquestes queixes o 
suggeriments i les intenta resoldre o bé 
canalitzar cap a on correspongui. 

Altres dispositius especials
La Policia Local també treballa en àm-

bits restringits amb informació reser-
vada que generen dispositius especials 
amb Mossos i Guardia Civil, per exemple 
per temes d’alertes terroristes, o en al-
tres actuacions de seguretat ciutadana 
per detectar vehicles i immobles sospi-
tosos, i si cal fer la petició judicial d’en-
trades a domicili.

També es treballa la violència de gè-
nere, amb una agent encarregada del 
seguiment d’ordres d’allunyament, en-
trevistes amb les víctimes, coordinació 
amb Mossos, etc; i seguiments especi-
als en coordinació amb les escoles en 
cas que es detectin alertes de presump-
tes casos de pedofília, seguiment de 
‘bullings’ o altres. En aquests casos es 

La policia fa tasques de prevenció i seguretat

Equip humà i recursos
La Policia Local de Santa Margarida i els Monjos compta actualment amb un bon equip humà 

i material per donar servei a la ciutadania les 24 hores, els 365 dies l’any. 
La plantilla està formada per dinou agents que cobreixen la jornada diària en tres torns de 

treball. Pel que fa al material, disposen de 3 vehicles oficials de policia local, amb logotips; 1 
furgoneta antiavalots per a esdeveniments especials; alguns vehicles de paisà, que s’utilitzen 
per a seguiments especials o controls de circulació; 4 motos destinades a l’àrea de trànsit i 1 
radar mòbil que es col·loca a diferents punts del municipi.

La Policia Local està ubicada al costat de l’edifici de l’Ajuntament amb una oficina oberta a la 
ciutadania als matins i un telèfon fix d’atenció a les persones que està operatiu les 24 hores del 
dia. Es tracta del 93 898 00 31.

treballa en xarxa amb els centres esco-
lars, les AMPA i la Generalitat.

De fet el treball en xarxa és una cons-
tant del cos que també apliquen a les 
tasques coordinades amb Protecció Ci-
vil, Bombers i el Servei d’Emergències 
Mèdiques. A  més la Policia Local forma 
part de la xarxa RESCAT de la Genera-
litat, que permet connexió directa per 
sol·licitar reforços o tenir coneixement 

directe de fets propers.
Finalment també es realitzen de forma 

constant cursos d’educació viària a les 
escoles i seguiments especials entre els 
joves per a detectar el consum de subs-
tàncies prohibides.

Ambdues accions compten amb 
agents especialitzats en la matèria per 
poder connectar especialment amb el 
públic infantil i jove.
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Calendari de preinscripció
escolar 2020

Les escoles del municipi han fet públic 
el calendari de jornades de portes ober-
tes i reunions informatives previst amb 
motiu del calendari de preinscripcions 
2020-2021. 

Enguany la Generalitat va avançar la 
publicació del calendari al passat mes 
de desembre i això ha permès una ma-
jor planificació per part dels centres es-
colars. 

El primer centre en obrir portes al pú-
blic serà l’escola Sant Domènec, que 
ha convocat les famílies interessades a 
conèixer el centre el dia 3 de març a les 
5 de la tarda. L’escola Arrels ho farà el 12 
de març a les 5 de la tarda i la Dr. Sama-
ranch el 17 de març a les 3 de la tarda. 

L’institut ha programat la seva sessió 
de portes obertes el 10 de març a les 6 
de la tarda i les llars el 25 d’abril al matí.

La preinscripció per al segon cicle 
d’educació infantil, primària i secundà-
ria obligatòria es farà del 23 de març a l’1 
d’abril del 2020.

Pel que fa al termini de matriculació hi 
ha diversos períodes i calendaris segons 
el nivell: fins a 1r d’ESO es faran del 16 al 
22 de juny i a partir de 2n d’ESO, del 29 
de juny al 3 del juliol

Sobre les preinscripcions en estudis 

postobligatoris s’ha avançat que es fa-
ran al mes de maig, concretament per 
a batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà la primera quinzena i per a cicles 
formatius de grau superior, la segona 
quinzena de mes. f

Els centres escolars faran portes obertes 
els propers dies.

Presentació de les
CuEmE
L'alumnat de 5è de les escoles Dr. Sama-
ranch i Sant Domènec, han visitat darre-
rament l'Ajuntament per donar d'alta 
les cooperatives que han creat dins el 
projecte CuEmE.
Aquest projecte permet als infants 
aprendre totes les passes que cal fer 
per emprendre un projecte, des de la 
idea inicial fins a la venda del producte 
final.  Els infants van presentar les seves 
cooperatives Coope-Creativa, Petit@s 
Cooperador@s i Top Tap, i en breu se-
ran al mercat venent els seus productes.

Targeta de 
fidelització del 
Comerç del Foix
El Comerç del Foix, iniciarà en breu 
la implementació d’una targeta de 
fidelització que suposarà un salt 
qualitatiu d’adaptació al comerç de 
proximitat amb noves eines que aju-
daran a fidelitzar i ubicar els negocis 
associats, alhora que permetran va-
lorar els hàbits de compra del con-
sumidor actual. La nova proposta 
treballarà amb euros d’associació, 
de manera que els clients rebran 
euros virtuals que podran utilitzar 
en qualsevol establiment. També es 
posarà en marxa una APP per con-
sultar els establiments de l’associ-
ació o les promocions que ofereix 
cada comerç, entre d’altres avantat-
ges, com ara rebre gratificacions en 
forma de punts o euros.

Subvencions per a 
entitats 2020
L’Ajuntament ha obert el període 
de concessió de subvencions per 
a entitats de Santa Margarida i els 
Monjos per aquest any 2020. Es re-
comana que aquelles entitats que 
les hagin de demanar ho facin abans 
del proper 30 d'abril, per tal d’agilit-
zar-ne la tramitació i la justificació 
de les mateixes s’haurà de fer abans 
del 31 de gener de l’any vinent. 

Cicle Puer-i-cultura
L’associació Pit Nature i l’equip de 
pediatria solidària de l’Alt Penedès, 
han organitzat un cicle de xerrades 
anomenades Puer-i-cultura, pensa-
des per oferir eines a les famílies per 
tenir cura dels infants. Les xerrades 
són mensuals, es fan un dissabte al 
matí a la Biblioteca dels Monjos i 
són gratuïtes. La propera tindrà lloc 
el 22 de febrer sobre Baby-led-wea-
ning i la del març es durà a terme el 
dia 21 sobre fisioteràpia respiratòria.
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Festes Majors d’hivern als 
Monjos i la Ràpita

Com cada mes de gener el calenda-
ri d’activitats local ha arribat farcit de 
propostes lúdiques tradicionals com 
les que ofereixen les persones que fan 
possibles les festes majors d’hivern dels 
Monjos i la Ràpita, organitzades per la 
societat La Margaridoia en el primer 
cas, i per un conjunt d’entitats agrupa-
des sota el paraigües del Centre Cultural 
i Recreatiu Rapitenc (CCRR) en el segon. 
En ambdós casos, les festes compten 
amb l’empenta de nombroses persones 
voluntàries i el suport econòmic i logís-
tic de l’Ajuntament.

Festa als Monjos
El pregó de l’ex alcalde Jordi Girona, 

amb nombroses anècdotes i vivències 
personals, va donar el tret de sortida 
dels actes de la festa als Monjos, que 
enguany es va celebrar del 16 al 19 de 
gener. 

La festa es celebra sota l’advocació de 
Sant Antoni Abat i va incloure l’actua-
ció de l’esbart dansaire Santa Eulàlia de 
Banyeres, el tradicional sopar popular, 
un ball de saló amb el trio Ruben’s o un 
concert de Festa Major i un ball de gala, 
a càrrec del grup Stress Band. 

Els actes van finalitzar amb el tradicio-
nal ofici, amb la participació de la coral 
La Margaridoia i un breu concert de les 
corals Amics de Penyafel i Margaridoia, 
i la sempre esperada actuació del grup 
de teatre TAM de la Margaridoia, que 
representà l’obra Mentides.

Festa a la Ràpita
La Ràpita celebrà el cap de setmana 

del 25 i 26 de gener, la seva Festa Major 
d’hivern en honor del copatró Sant Rai-
mon de Penyafort. 

La festa començà el dissabte al matí 
amb un espectacle infantil, protagonit-
zat pel mag Aizpi, i a la nit es dugué a 
terme el tradicional sopar de germanor, 
que va omplir de gom a gom al sala del 
CCRR i que va acabar amb un concert a 

càrrec de Mireia Rubio i la Jazz Band&-
friends.

Els actes van continuar diumenge dia 
26 amb una missa, amb la participació 
de la coral l’Amistat, que va interpretar 
el tradicional cant dels goigs a sant Rai-

mon de Penyafort, i un concert vermut 
de festa major, que aquest any va anar a 
càrrec del grup La Portàtil FM.

A la tarda, la festa va finalitzar amb 
l’espectacle Mamma Mia, a càrrec de 
l’Espai de Veus. f

Les festes d’hivern completen un programa farcit de propostes lúdiques tradicionals
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Preparatius del 
50è aniversari 

L’escola Dr. Samaranch fa el 50è 
aniversari i ho volen celebrar amb una 
programació que estan preparant per 
fer palès que són una escola arrelada al 
municipi i que per les seves aules han 
passat “generacions de veïns i veïnes de 
Santa Margarida i els Monjos”.

Des del centre animen “a continuar 
sent protagonistes de la història 
col·lectiva que hem anar construint 
durant tots aquests anys”. Tan bon punt 
es vagin confirmant les activitats l’escola 
les anirà fent públiques. De moment 
han creat el compte escolasamaranch a 
Instagram, per seguir les fotos i noticies 
de l’escola. També fan una crida a qui 
tingui fotos de l’escola perquè l’enviï a 
escolasamaranch@escolasamaranch.cat

Pasqua d’aplecs 
i celebracions 
festives
Els actes de Pasqua començaran el pro-
per 5 d’abril amb la benedicció de rams 
i seguiran amb els diferents oficis or-
ganitzats des de la parròquia de santa 
Margarida, a les esglésies de la Ràpita i 
els Monjos o les cantades de caramelles 
de les corals l’Amistat, la Bombeta Mà-
gica i el cor de la Margaridoia.

Els actes més concorreguts, però, es 
celebraran el dilluns de Pasqua, amb els 
aplecs de Penyafel i Montanyans, amb 
les seves programacions habituals. 
Enguany l’associació Comerç del Foix 
tornarà a realitzar la campanya de La 
Mona, una de les activitats tradicionals 
d’aquesta entitat i molt esperada per 
part del públic local. 

Les escales de 
l’escola Sant Domènec de 
la Ràpita s’han convertit 
en un aparador de frases 
que recorden alguns 
valors que són eixos 
fonamentals de l’escola. 
La proposta de deixar-ne 
constància va sorgir de 
l’alumnat que enguany 
cursa 5è de Primària i que 
van trobar interessant 
que aquestes frases fossin 
visibles per a tothom.

La galeria 
Palmadotze tancava 
les celebracions del seu 
30è aniversari el passat 
28 de desembre, amb 
una festa i la inauguració 
d’una exposició d’Antoni 
Muntadas i Antoni 
Miralda (M&M). A l’acte 
hi va assistir l’alcaldessa 
Imma Ferret, que va 
reconèixer la trajectòria 
de la galeria i la seva 
contribució envers l’art.
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Millores d’infraestructures 
a la Margaridoia

La Margaridoia va donar la benvinguda 
a l’any amb l’estrena dels treballs de mi-
llora de l’escenari que han fet possible 
el polit i envernissat d’aquesta àrea, la 
col·locació de noves barres de subjecció 
d’alumini, una nova il·luminació i un nou 
cordatge amb maniobrabilitat a peu pla, 
a més del pintat de l’entrada i vestíbul 
de la sala d’actes.

Els treballs permeten un salt qualitatiu 
molt important en les tasques que es 
fan darrera l'escenari i han estat possi-
bles gràcies a la col·laboració d'alguns 
professionals i la feina desinteressada 
de persones de la societat.

Després de festejar el cap d’any i la 
Festa Major d’hivern, la societat conti-
nua amb la seva programació habitual 
de balls dels dissabte, gratuïts pels socis 
i a 6 euros pels no socis, amb duets de 
primer nivell i que comptem amb una 
assistència de públic més que accepta-
ble. 

El 22 de febrer es farà el ball de carna-
val, amb entrada gratuïta a totes les dis-
fresses de cos sencer i premis per a les 
millors. L’endemà diumenge es farà  el 
carnaval infantil i l’1 de març es celebra-
rà la calçotada social. El dissabte 21 de 
març tindrà lloc l’assemblea general de 
socis, amb la representació d’una obra 

de teatre; i el dia 28 el sopar-ball de ben-
vinguda a la primavera. 

L’entitat té oberta una campanya de 
captació de nous associats, sense pagar 
quota d’inscripció, i continua amb les 
classes de balls en línia, de saló de coun-
try i de zumba. f

Novetats a la societat La Margaridoia 

Connexió de
joves i gent gran 
L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut El 
Foix està duent a terme un taller per 
ensenyar les persones grans a treure el 
màxim profit dels seus telèfons mòbils. 
Les sessions es fan tots els dijous fins al 
5 de març, a les 16.30 h als casals de la 
Gent Gran dels Monjos i de la Ràpita i en 
elles els joves  ensenyen com utilitzar 
les eines que ofereix el telèfon. El taller 
permet assistir a totes les sessions o tan 
sols a alguna i està adreçat a persones 
majors de 55 anys.

Projecte 50/50 
d’estalvi energètic
Per segona vegada l’escola Sant 
Domènec de la Ràpita participa en 
el Projecte 50/50, una experiència 
educativa d’estalvi i eficiència ener-
gètica per conscienciar, fomentar 
hàbits sostenibles per aconseguir 
canvis en el consum d’energia i d’ai-
gua. Fins ara s’ha creat l’equip ener-
gètic format per alumnat i mestres 
de l’escola i s’ha fet un recorregut 
energètic guiat pel centre. S’espera 
reduir un 50% el consum d’aigua i 
energia de l’escola aquest curs.

Premi a l'Excel·lència 
Acadèmica
Laura Rivero, de l’institut El Foix va 
rebre el passat mes de novembre, 
el 2n premi dels Treballs de Recer-
ca de Batxillerat en Turisme, Hote-
leria i Gastronomia, del XV Concurs 
de Projectes Emprenedors i dels 
Premis a l'Excel·lència Acadèmica 
del curs 2018-2019 que organitza la 
Fundació CETT i el CETT-UB. Rivero 
va presentar el treball Gelatina 100% 
casolana, per què no? amb la tuto-
ria del professor Borja Muñoz i amb 
molt bones valoracions del jurat.

Recollida de fotos 
antigues
Continua la recollida de fotografies 
antigues pel llibre que impulsen La 
Margaridoia, el CCRR i la societat de 
Cal Rubió, amb el suport del Grup 
d’Estudis Rapitencs i l’editorial Efa-
dós, per fer una publicació de la col-
lecció l’Abans, que ja compta amb 
més de 100 volums editats. Les per-
sones que tinguin imatges, les po-
den dur a la Margaridoia els dimarts 
d’11 h a 13 h i els dijous de 19 h a 21 
h; al CCRR els dijous de 19 h  a 20.30 
h i al centre de Cal Rubió els dimarts 
de 19.15 h a 20 h. Les fotografies es 
retornen 4 o 5 dies després.
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L’activitat esportiva no s’atura
L’activitat esportiva continua ben acti-

va. Al desembre es va fer la cursa d'slot 
de 3 hores que coincidia amb la cursa 
final de temporada en la categoria de 
clàssics, organitzada per les escuderi-
es Turboslot i Quimslot dels Monjos i 
Caos d'Olivella, amb 2.969 voltes i una 
recaptació de 144 euros per a la Marató 
de Tv3. També al desembre es va fer el 
parc nadalenc esportiu, que va tornar a 
comptar amb un nombrós nombre d’in-
fants i joves.

L’altre protagonista va ser la trobada 
de clubs BTT que es va fer el 12 de gener, 
a càrrec de la PC Foix i amb el CE Ciclista 
Ke Pasa Tiu, PC Btteros Independents, 
PC Btterra, PC Montbiker i CC Speed 
Bike, amb una ruta pels voltants del mu-
nicipi.

Finalment i en clau de futur, s'ha fet 
públic que la Rebentaespardenyes 2020 
organitzada pel Ball de Diables de la Rà-
pita es farà el 26 d'abril, amb dues cur-
ses de 22 km i 11 km, i dues caminades de 
15 i 8 km. f
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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9 milions i mig de pressupost per a què?
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Comencem l’any treballant amb els compromisos renovats de 
2019. Amb les ordenances i el pressupost aprovats, estem desen-
volupant el pla d’actuació de mandat per anar assolint els objec-
tius de municipi i també de sostenibilitat mundial proposats per 
les Nacions Unides i que també fa seus el nou govern de progrés 
de l’Estat, per aconseguir un desenvolupament global més sos-
tenible i aturar els efectes adversos pel clima. Al municipi tenim 
previstes la instal·lació d’un punt de recàrrega ràpida per a vehi-
cles elèctrics; la renovació de llumeneres més eficients en vials 
públics; l’estudi de necessitats per millorar la gestió dels residus; 
acabar la redacció del  projecte eix cívic Monjos-Vilafranca; bonifi-

cacions per instal·lacions d’energies renovables i vehicles d’emis-
sions baixes; la brigada jove o l’educació en valors inclusius. Són 
algunes de les actuacions per contribuir al benestar de tothom, 
crear ocupació, fomentar la igualtat i encarar millor el futur. I ara 
que aviat  tornarem a tenir eleccions al Parlament, desitgem per 
Catalunya un govern centrat en els problemes reals de les perso-
nes i que governi per a tothom, tal i com fem els i les socialistes a 
Santa Margarida i les Monjos.
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Un altre objectiu, 2030
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La llevantada Glòria ens ha passat pel damunt i per sort el mu-
nicipi no ha patit grans danys materials. Enviem un missatge de 
coratge a les poblacions que han sofert devastacions en el seu 
territori i reivindiquem, una vegada més, el control i neteja de les 
lleres del riu i la millora de tots els camins que queden enfangats 
i de vegades intransitables al municipi i que els veïns han denun-
ciat en diferents ocasions.
S’acosta el dia 8 de març, dia de la dona treballadora, cele-
brem-ho sense deixar de lluitar per assolir la igualtat real. Hi ha 
sectors laborals on la igualtat salarial és lluny d’aconseguir-se i la 
discriminació pel fet de ser mare és palesa en alguns treballs i no 

parlem de la violència de gènere, que té el seu propi espai en el 
calendari. Sí, celebrem-ho, sense oblidar que és una diada reivin-
dicativa perquè encara ens queda molta feina a fer.
Estem vivint dies difícils per l’independentisme que sembla estar 
dividit al Parlament de Catalunya. Però atenció, el nostre enemic 
no són els partits amb els quals compartim objectius, malgrat que 
de vegades no entenem als nostres representants polítics cal do-
nar un marge de confiança. La política és negociar i no podem ni 
llençar la tovallola ni deixar de creure en les nostres conviccions.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

El pressupost aprovat pel PSC de 9 milions i mig d’euros, destina 
0€ al Centre de dia per a la gent gran i 0€ per implantar un servei 
de bus urbà.
Les dues propostes van ser aprovades per tots els grups, i el PSC 
no hi destina ni un sol euro. 
Llegim al 3 de Vuit, que l’Alcaldessa diu que la seva política va 
dirigida al benestar de les persones. De les persones grans que 
necessiten un servei per a la seva recuperació o cura? O de les 
persones que han d’anar a l’estació de RENFE a peu o amb el seu 
cotxe? O dels estudiants de l’IES el Foix, de la Ràpita o Cal Rubió?
Sabem de la dificultat de tirar endavant aquests projectes, però 

no acceptem aquest tipus de política de façana, de molt parlar, 
i desprès al moment d’executar 0€ al 2020 per aquests serveis.
I també 0€ per millorar les voreres dels carrers per fer-les aptes 
perquè les puguin utilitzar les persones amb mobilitat reduïda i 
0€ destinats a impulsar habitatge social i solucionar el problema 
dels “okupes”.
Que la il·luminació nadalenca no ens enlluerni i ens faci perdre 
de vista totes les mancances que té el pressupost milionari del 
govern socialista. 

Una mica d’escudella



Judit Dorado
ftreball de futur
Sóc monitora de psicomotricitat amb 
els de P4 i P5, que 
em permet encetar 
una línia continua de 
desenvolupament 
físic perquè en el 
futur practiquin 
esports correctament 
i treballem hàbits 
saludables, alimentació, companyonia, 
etc. M’agrada molt perquè vaig 
començar de petita fent psicomotricitat, 
més tard vaig ser voluntària i ara sóc 
monitora mentre estudio psicologia 
amb menció de salut i vull especialitzar-
me en psicologia de l’esport. 

Martín Vargas
fdiversió
Jo a l’escola esportiva faig les pràctiques 
del cicle formatiu superior d’esports i 
faig d’acompanyant 
de monitor. Entre els 
dos fem les classes i 
ajudem a que els nens 
assoleixin els objectis 
que els marquem, 
que es diverteixin 
i que desenvolupin 
noves creativitats. 
Amb els més petits per exemple 
fem que aprenguin colors, números, 
i que s’ho passin be amb una 
activitat que tu has dissenyat. 

Àngel Villarejo
fexperiència
Jo faig d’entrenador de voleibol i el 
que em motiva sobretot es que pugui 
transmetre l’experiència que a mi em van 
oferir de petit. Miro 
de seguir les mateixes 
indicacions i els 
mateixos valors que 
em van transmetre a 
mi i espero que algun 
dia també puguin 
fer-ho els infants que 
tinc ara. He jugat a voleibol des de petit 
i ara he començat a fer d’entrenador. 
Quan veig que s’ho passen bé i es 
comporten correctament, m’ho passo 
molt bé. I espero que ells amb mi també. 

Suport per promoure l’esport 
de base

L’esport fomenta diversió i nous reptes pels infants

Cada setmana uns 250 infants i joves de 
quatre fins a setze anys, passen per les 
instal·lacions de Santa Margarida i els 
Monjos per gaudir d’una variada oferta 
d’activitats i disciplines de l’escola es-
portiva.

Per a les persones que hi participen és 
un temps de lleure, d’aprenentatge, de 
valors compartits i de treball en equip, 
tot practicant esport amb amics i ami-
gues. 

Però perquè tot plegat funcioni cal un 
engranatge de persones que fan pos-
sible que totes aquestes activitats tirin 
endavant.

Els tècnics d’esports municipals són els 
encarregats de coordinar totes les acti-
vitats però hi ha també un equip d’unes 
8 persones voluntàries i una desena de 
monitors, que porten el dia a dia de les 
activitats. 

Entres les persones voluntàries, n’hi 
ha també que estan duent a terme les 

pràctiques del Cicle Superior d’Ense-
nyament i Animació Socioesportiva que 
s’imparteix a Vilafranca o altres que 
formen part dels programes de col·la-
boració amb l’institut El Foix, ja sigui el 
de Quart de Fil o un de pràctiques per a 
alumnes de batxillerat. 

Amb la seva ajuda i la de les persones 
que hi ha contractades, cadascuna de 
les catorze propostes diferents que es 
realitzen des del servei d’esports està 
a càrrec d’un mínim de dues persones, 
ja siguin dos monitors especialitzats 
o un monitor i una persona de suport 
que ajuda al correcte funcionament del 
grup.

Són joves que hi posen sobretot il·lu-
sió i molta passió, perquè reconeixen 
que els agrada molt i els encoratja tre-
ballar amb els infants i perquè ells ma-
teixos van ser infants que van participar 
fa anys a les activitats que organitza 
l’escola esportiva.

Ens en sortim  ;-)


