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Temps de coronavirus
La situació que hem viscut els darrers mesos, o fins i tot la que estem vivint encara ara, ha 
estat i és del tot desconeguda per tots nosaltres. El dia a dia es va veure alterat de cop i 
volta per a tothom.

El sotrac ens va deixar descol·locats com a ciutadania i dia rere dia vam anar aprenent a 
viure dins els paràmetres que requeria la crisi sanitària, adaptant-nos a situacions personals 
i econòmiques que han estat i són encara molt dures per a moltes famílies del nostre 
entorn. Sobretot per aquelles que han perdut familiars en aquest temps o les que han 
pogut emmalaltir. A totes elles  un record, ànims i forces per recuperar-se i superar-ho.

Han passat 4 mesos d’aquell 13 de març que pot semblar llunyà. Ara ja podem sortir de casa 
i ens estem adaptant a una nova  normalitat que fa prendre distancies socials, extremar 
mesures higièniques i fer us d’elements de protecció com les mascaretes, que posen 
barrera al contacte personal al que estàvem acostumats. És el que responsablement i 
individualment cal fer pel bé de tota la comunitat. És el que hem de tenir present cada dia, 
per no fer ni un sol pas enrere en el camí de l’adaptació  i convivència amb aquest virus que 
encara és present a les nostres vides.

Des de l’Ajuntament  hem estat treballant tot aquest temps per donar suport i prestar els 
serveis bàsics. Tot sovint hem hagut de prendre decisions ràpides que miraven d’adaptar-
se al marc normatiu  canviant; hem treballat per atendre les persones que més ho han 
necessitat, hem cercat recursos materials per garantir la seguretat dels veïns i veïnes, hem 
habilitat línies d’ajuda econòmica per a les persones, les petites empreses i autònoms que 
ho necessitaven. 

Resumir les accions fetes en aquests mesos no és fàcil, però n’hem volgut deixar una 
pinzellada en aquesta edició especial de la revista local Nosaltres en la que trobareu una 
mostra del que s’ha fet per superar un temps incert, que malauradament encara pot tornar.

Des d’aquesta alcaldia, vull agrair l’esforç individual que ha fet en aquest temps la gran 
majoria de veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos, des dels infants i joves fins els més 
grans .  Que la mirada enrere ens serveixi per millorar les accions futures.  Estic convençuda 
que treballant conjuntament com a comunitat, ens en sortirem.

Imma Ferret
Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i tots els seus grups municipals, 
vers la crisi generada per la pandèmia 
del COVID-19, van aprovar en la sessió 
plenària del passat mes d’abril una de-
claració institucional a la ciutadania de 
Santa Margarida i els Monjos en els ter-
mes següents:

En aquests moments difícils i durs 
volem enviar un missatge de condol a 
aquelles famílies que han perdut éssers 
estimats en aquests dies, així com enco-
ratjar, animar i mostrar tot el suport a 
aquells i aquelles que segueixen lluitant 
contra la malaltia.

Com a Ajuntament volem mostrar 
d’aquesta manera la preocupació en-
front la situació actual i manifestar que 
tots els grups municipals tenim el com-
promís de fer i prendre totes les me-
sures sanitàries, socials i econòmiques 
que siguin necessàries per pal·liar els 
efectes negatius que el COVID-19 està 
generant. 

Volem traslladar també tot el nostre 
suport als treballadors i treballadores 
que segueixen assistint al seu lloc de 
treball cada dia per tal de satisfer els 
serveis mínims que la nostra societat 
necessita per continuar endavant.

A tot el personal sanitari, cossos de 
seguretat, personal del comerç, profes-
sionals que segueixen teletreballant, 
voluntariat i d’altres membres de la 
societat civil que ajuden de manera to-
talment desinteressada i altruista... el 
vostre esforç en aquests moments és 
encomiable i d’agrair, i en aquest sentit 
ens sumem a l’agraïment ciutadà que 
cada dia a les vuit del vespre us oferei-
xen des dels diferents balcons del mu-
nicipi.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos està i estarà al costat de la ciu-
tadania per sortir junts el més aviat pos-
sible d’aquesta situació.

En virtut de l’exposat, es proposa que 
el Ple adopti els següents: 

Grups de treball 
conjunts

La situació generada per la crisi de la 
COVID-19 ha provocat que s’hagin de 
prendre moltes decisions en molt poc 
temps. Per aquest motiu, i amb la voluntat 
de treball conjunt per la ciutadania les 
forces polítiques amb representació 
a l’ajuntament van crear una taula 
de treball amb representació de tots 
els grups municipals per treballar de 
forma conjunta algunes de les mesures 
més destacades que l’Ajuntament ha 
implementat durant aquests mesos de 
confinament i posterior desescalada.

Les actes d’aquests grups de treball 
es poden consultar a l’apartat de grups 
de treball del web de l’Ajuntament 
d’acord amb una decisió presa 
al darrer plenari municipal.

La crisi del coronavirus s’ha entomat amb el treball conjunt dels grups municipals.

Declaració institucional conjunta 
dels grups municipals 

Acords 
Primer-  Aprovar la declaració institu-
cional conjunta dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos en motiu de la crisi genera-
da per la pandèmia del coronavirus i el 
compromís de fer i prendre totes les 
mesures sanitàries, socials i econòmi-
ques que siguin necessàries per pal·liar 
els efectes negatius que el COVID-19 
està generant.

Segon- Difondre i publicar la declaració 
al web municipal i xarxes socials de les 
que forma part l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos. 

La declaració va formalitzar la preocu-
pació dels grups municipals per la situ-
ació generada per la crisi sanitària i va 
posar en marxa un camí de treball con-
junt que s’ha materialitzat en diverses 
reunions de treball conjuntes. f
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“Això de
venir
lliurement 
al CAP com 
abans,
segur que 
fins al
setembre 
no es podrà 
fer”

Sara Freixedas
ha complert el seu quart any al capdavant 
de l’àrea Penedès Rural en ple confinament. 
Vetlla per la salut dels veïns i veïnes de 
l’àrea bàsica des del 2016 i, com tots els 
treballadors de primera línia de foc, mai 
abans no s’havia trobat amb el repte 
d’enfrontar-se als embats d’un enemic tan 
desconegut com agressiu.

Sara Freixedas en 
una imatge de fa 
pocs dies a l’entrada 
al CAP dels Monjos
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“Això de
venir
lliurement 
al CAP com 
abans,
segur que 
fins al
setembre 
no es podrà 
fer”

É

El balanç del Covid quines xifres deixa a 
Santa Margarida i els Monjos?
Comptabilitzats al municipi, segons les 
dades de Salut, hi ha hagut 38 casos i 
322 sospitosos. Fa un mes tenim la pos-
sibilitat de fer tests PCR i hem pogut di-
agnosticar més casos que abans, quan 
només es feien proves als pacients amb 
pneumònia bilateral, per tant, és possi-
ble que molta gent hagi passat el virus 
sense saber-ho. Al febrer vam detectar 
més casos de pneumònia del que és 
habitual i potser ja era Covid, tenim el 
dubte.

Com s’organitzava el dia a dia?
Nosaltres vam canviar la manera de tre-
ballar i durant el confinament i la fase 1 
treballàvem amb l’agenda Coronavirus 
en la que hi havia tots els casos a nivell 
d’àrea bàsica i s’havia de fer l’estudi de 
contactes de tots ells. La major part de 
la jornada es dedicava a fer el segui-
ment i les revisions d’aquests pacients. 
Això ha anat revertint i ara ja hi ha pocs 
casos.

Hi ha hagut col·lapse al CAP dels Mon-
jos?
No n’hem tingut gens. Tenim la deman-
da força ordenada i s’ha entès que s’ha 
de trucar per telèfon.

La nova normalitat a l’atenció primària, 
com en tants altres àmbits, sembla que 
ha vingut per quedar-se. Com serà a 
partir d’ara? Com ha canviat?
La idea és venir als centres només si és 
per temes urgents. Això de venir lliure-
ment al CAP com es feia abans de la pan-
dèmia, fins al setembre segur que no es 
podrà fer. Nosaltres des de la fase 2, a 
principi de juny, estem trucant a tots els 
malalts crònics per fer els controls. Els 
professionals sanitaris es posen en con-
tacte amb els pacients per evitar que 
vinguin si no és estrictament necessari. 
Suposo que a la tardor ens donaran in-
dicacions en funció de si hi ha rebrot o 
no. A la normalitat que teníem abans no 
hi tornarem al 100% perquè el contacte 
telemàtic ha facilitat molt les coses.

Les eines informàtiques han estat unes 
aliades poderoses pel sector sanitari.
Sí. Un exemple, abans teníem un 13% de 

la població donada d’alta a la platafor-
ma “La meva salut”. Ara ja arribem al 
17%, perquè s’ha facilitat molt el tràmit. 
Es vol que es continuï així i la gent s’hi 
acostumi, sempre que sigui possible, 
perquè hi ha moltes coses que es poden 
fer telemàticament. En definitiva, és 
una manera d’optimitzar el temps i que 
no se’n perdi tant acudint als centres.

En algun moment hi ha  hagut sensació 
de certa confusió. Com s’ha gestionat 
des de primera línia?
Sobretot al principi, ens angoixava que 
no teníem el material necessari per fer 
les visites i volíem evitar que es repetís 
el cas de l’Anoia a la nostra zona. Des-
prés ens hem anat adaptant sobre la 
marxa a la incertesa i als canvis de pro-
tocol. En general hem tingut força sort 
perquè només hi ha hagut un cas a ni-
vell residencial.

La població també els feia arribar la 
seva angoixa.
Sí, persones amb problemes psiquià-
trics com l’ansietat o la depressió ens 
expressaven les seves pors i hem hagut 
de fer seguiment i contenció en aquest 
sentit. La pandèmia deixarà efectes psi-
cològics en moltes persones.

La població ha entès que calia seguir 
aquestes indicacions?
Durant el confinament, la gent ho va en-
tendre perfectament. En fase 1 no venia 
la gent gran però sí els seus fills i va aug-
mentar una mica l’atenció domiciliària. 
A partir de la fase 2 la gent ha perdut 
més la por.

I com veu el relaxament que ha acom-
panyat en molts casos la desescalada?
El que la gent ha d’entendre és que les 
mesures de protecció han de continuar 
i assumir la responsabilitat quan surti 
al carrer de mantenir la distància, ús de 
mascareta i higiene de mans. Si no fem 
les coses ben fetes hi haurà retrocessos.

Es parla d’un rebrot a la tardor.
Si arriba aquest rebrot a la tardor, po-
dem estar més tranquils perquè ja tenim 
el material necessari per afrontar-ho, 
hem après a gestionar-ho i estarem més 
preparats. f

A
E
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donada d’alta a la plataforma “La 
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a pandèmia de coronavirus 
ha fet que la ciutadania 
s’hagi hagut d’adaptar 
als canvis que requeria 
l’evolució de la malaltia 
i les administracions 
han hagut de prendre 
nombroses mesures, la 
majoria d’elles adreçades 
fonamentalment a les 
persones.

L
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La Covid i les persones
Que ningú es quedi enrere

Coronavirus SARS-CoV-2. Mentre brin-
dàvem per l’arribada del nou any 2020 
molt poques persones a casa nostra ha-
vien sentit a parlar del nom que marca-
ria el nostre dia a dia poques setmanes 
després. Un virus de tractament desco-
negut, altament agressiu i de molt ràpi-
da propagació. Un còctel explosiu per-
què 10 setmanes després, el 13 de març, 
provoqués el tancament d’escoles, el 
confinament social i una llarga llista de 
mesures que s’han anat succeint des da-
quell moment.

Des d’aleshores la ciutadania s’ha ha-
gut d’adaptar a les nombroses realitats 
que la crisi sanitària ha requerit a cada 
moment i les administracions han hagut  
de prendre nombroses mesures, la ma-
joria d’elles adreçades fonamentalment 
a les persones. L’objectiu principal des 
del primer moment ha estat aconseguir 
no deixar ningú enrere.

COVID. Casos al municipi
Santa Margarida i els Monjos, com a tot 
arreu, ha tingut casos de coronavirus al 
municipi i, malauradament algunes per-
sones no han pogut superar la malaltia i 
ens han deixat en aquest temps. 
Les dades facilitades per CatSalut a 
través de l’Agència de Qualitat i Avalu-

ació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
indiquen que hi ha hagut (a data del 
tancament d’aquest article) 38 casos 
positius de coronavirus al municipi i 

322 sospitosos. Els casos positius són 
aquells que han donat positiu en alguna 
prova diagnòstica de PCR o de test rà-
pid de les que es fan diàriament al CAP, 

L’ajuda a les persones ha estat un objectiu primordial durant la pandèmia.

Targetes moneder per 
infants amb beques
Un altre dels serveis a les famílies 
amb infants durant aquest temps ha 
estat el de les targetes moneder que 
la Conselleria d'Ensenyament de la 
Generalitat va crear per als infants 
que gaudien d’una beca menjador. 
A Santa Margarida i els Monjos 188 
infants van rebre aquests ajuts, en 
forma de recàrregues de les targetes, 
que es van poder anar recarregant fins 
al final del curs escolar per la compra 
en establiments d’alimentació.

Donació de sang 
amb cita prèvia
Així que el confinament es va fer menys 
restrictiu el Banc de Sang i Teixits va 
desplaçar fins a Santa Margarida i els 
Monjos una de les seves unitats per 
recollir les donacions del veïnat del 
municipi. La jornada es va fer a la pista 
poliesportiva amb cita prèvia i amb 
estrictes mesures de seguretat i distància 
entre persones. La convocatòria va 
exhaurir totes les places disponibles per 
a donacions abans de la seva celebració.

Augmenta el 
lliurament d’aliments
El nombre de persones que han rebut 
el suport del Banc dels Aliments s’ha 
pràcticament doblat en aquests mesos. 
Abans de la pandèmia l’entitat Som 
Solidaris atenia 177 persones i en aquests 
moments n’està atenent 301, moltes de 
les quals no havien demanat mai ajuda 
a Serveis Socials. Durant les primeres 
setmanes de confinament es va reforçar 
la quantitat d’aliments lliurats a les 
famílies, especialment amb infants.
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aquelles qüestions que han requerit.
Un altre dels aspectes que s’han tingut 
molt en compte durant aquest confina-
ment ha estat el seguiment dels casos 
amb risc de violència de gènere i especi-
alment la detecció de nous casos

Compra de routers pels infants
L’Ajuntament ha lliurat  durant aquest 
temps 19 ‘routers’ de connexió sense 
fils que han donat servei a famílies del 
municipi que no tenien accés a internet, 
per garantir que els infants mantingues-
sin el contacte amb les escoles i l’insti-
tut. 
La iniciativa es va coordinar amb els cen-
tres educatius i va complementar els 17 
‘routers’ cedits per la Generalitat, que 
no podia garantir la connectivitat a tot 
l’alumnat en situació de vulnerabilitat. 
Els routers han estat actius fins que ha 
finalitzat el curs escolar.

Repartiment mascaretes
Una altra de les adquisicions fetes per 
l’Ajuntament durant aquest temps ha 
estat la de 10.000 mascaretes bàsiques 
per distribuir gratuïtament a tot el ve-
ïnat, amb un cost de 8.450 euros. El 
repartiment es va fer durant el mes de 
maig amb l’ajuda de nombrós volunta-
riat que van passar casa per casa a re-
partir-les.

f El repartiment de les mascaretes 
es va aprofitar per obsequiar, amb 
una petita margarida adquirida al 
comerç local, les persones majors 
de 65 anys

f Durant el confinament s’han 
vetllat especialment els casos 
amb risc de violència de gènere 
amb cura a la detecció de noves 
situacions

f L’Ajuntament va repartir 
el passat mes de maig 10.000 
mascaretes entre tot el veïnat, amb 
un cost de 8.450 euros. També se 
n’han distribuït al comerç

50.000 euros per 
atendre famílies

L’Ajuntament ha aprovat una partida 
econòmica de 50.000 euros per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics a les 
persones que han estat afectades 
per les mesures del COVID -19.

Els ajuts són de 400 euros per 
família com a màxim i s’atorguen a les 
persones empadronades al municipi 
per atendre situacions d’urgència, 
principalment d’habitatge, necessitats 
bàsiques i subministraments. 

Per demanar-la caldrà emplenar 
els formularis que s’han habilitat al 
web municipal. Les sol·licituds són 
avaluades per una comissió tècnica 
que té en compte els barems de la 
unitat familiar per l’atorgament.

mentre que els sospitosos corresponen 
a persones que en algun moment han 
presentat símptomes i s’han classificat 
com a possible cas, però no tenen una 
prova diagnòstica amb resultat positiu. 

Desplegament de recursos als 
Serveis Socials
Els serveis Socials municipals han realit-
zat durant aquests quatre mesos el se-
guiment de 60 persones en situació de 
vulnerabilitat al municipi. 
Des de l’inici de l’Estat d’Alarma aquest 
servei s’ha focalitzat especialment en 
l’atenció a les persones que podien que-
dar aïllades o que estaven en especial 
situació de vulnerabilitat. 
L’atenció de Serveis Socials ha requerit 
en tot aquest temps, especialment en 
els moments més durs del confinament, 
de 1.235 accions que es tradueixen en 
suport per anar a comprar productes 
de primera necessitat o medicaments; 
visites de seguiment, amb les degudes 
mesures de protecció; trucades, etc. 
També s’ha fet el seguiment de 234 per-
sones que per una qüestió d’edat estan 
en la franja de més risc davant el coro-
navirus.
En aquesta tasca hi ha col·laborat tam-
bé les persones apuntades a la Xarxa 
d’ajuda Local que han realitzat cente-
nars de sortides a comprar queviures o 
medicaments, suports per anar a llençar 
la brossa, seguiments  telefònics i su-
ports al banc d'aliments.
Des de Serveis Socials s’ha coordinat 
també el servei de psicologia de perso-
nes adultes i d’infants, que ha continuat 

fent seguiment dels seus casos, més els 
nous que s’han derivat  per la situació 
de la Covid-19.  També han continuat en 
contacte amb les persones la treballa-
dora familiar i les responsables del ser-
vei El Corriol, dedicat als infants. Igual-
ment s’han continuat fent a distància 
els tallers de musicoteràpia per motivar 
i mantenir actives les persones usuàries. 
Pel que fa al Banc d'aliments, s’han atès 
108 famílies. 
L’Ajuntament també ha mantingut con-
tacte directe durant tot aquest temps 
amb la residència de persones grans 
Les Espitlles, amb seu al municipi, per 
ajudar-los en l’adquisició de material o 
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Es tracta de mascaretes higièniques 
reutilitzables, que es poden rentar a 
60 graus, de tres capes, fetes de mate-
rials que compleixen amb la normativa 
UNE 0065. També s’ha reservat una 
part de les mascaretes per repartir-les 
al comerç, tot i que no es descarta que 
aquestes puguin ampliar-se en funció 
de les necessitats.

El confinament i la gent gran
El repartiment de les mascaretes es va 

rebut des de serveis socials enviats per 
les famílies amb lectures de poemes, 
treballs manuals, creació de mandales o 
fins i tot fent exercici físic.
Per cert, que també durant aquest 
temps, la persona més gran del municipi 
ha fet 101 anys. Es tracta de la Lola Sánc-
hez, que aquest any no ha pogut rebre 
l’obsequi i la felicitació per part de l’al-
caldessa i en nom de tot el veïnat, però 
igualment se li va fer arribar a la seva 
residència.

Amb segell de 
transparència però 
sense lliurament 
El Covid 19 també va afectar l’acte de 
lliurament dels segells Infoparticipa, que 
reconeixen cada any la transparència 
informativa de les webs institucionals i 
al que l’Ajuntament havia d’assistir per a 
rebre el seu i 
que l’acredita 
com un dels 
municipis més 
transparents 
de Catalunya. 
Després del 
canvi de data 
per dues 
vegades, 
l’acte de lliurament s’ha 
posposat indefinidament. 
Segons es desprèn de l’informe del grup de 
recerca Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la UAB sobre 
la transparència informativa de les webs 
dels ajuntaments l’any 2020, l’Ajuntament 
ha obtingut una puntuació del 91,67% (44 
positius dels 48 indicadors) i es manté 
en el grup consistoris que reben el segell 
Infoparticipa, en aquesta ocasió, 113.
Una de les dades destacables de l’informe 
és que dels ajuntaments guardonats, un 
29% estan encapçalats per una dona, de 
manera que, a proporció, les alcaldesses 
obtenen millors resultats en transparència. 
I una altra dada relacionada amb Santa 
Margarida i els Monjos és que un 10,6% 
dels de menys de 10.000 habitants 
assoleixen segell, amb tot l’esforç que 
representa, atès que disposen de menys 
recursos que els municipis més grans.

aprofitar el primer cap de setmana  de 
maig per obsequiar, amb una petita 
margarida adquirida al comerç local, les 
persones majors de 65 anys que aquell 
cap de setmana haguessin celebrat la 
festa de la gent gran, i com a agraïment 
per l’esforç que han fet a causa del con-
finament. 
De fet el col·lectiu de la gent gran s’ha 
mantingut molt actiu durant aquest 
temps. Són moltes les mostres d’imat-
ges, vídeos i enregistraments que han 

Lola Sánchez va fer 101 anys en ple confinament 
i va rebre l'obsequi de l'Ajuntament a la 
residència d'Espitlles, on viu.
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Els carrers buits han estat la tònica habitual durant les setmanes de confinament. Però malgrat tot els serveis bàsics han 
continuat oberts o han anat recuperant la seva normalitat de mica en mica, amb mesures estrictes de seguretat per garantir 
la contenció de la pandèmia. Ara la majoria d’espais municipals estan oberts amb cita prèvia i la vida al carrer recupera la seva 
normalitat progressivament. 
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La Covid i 
l’economia
Accions per a 
la remuntada 
econòmica

l teixit comercial i 
empresarial ha patit les 
conseqüències de la 
crisi econòmica i com 
a conseqüència moltes 
persones han perdut la 
seva feina o s’han hagut 
d’acollir a expedients 
de regulació temporal 
de l’ocupació (ERTO). 
Des de l’Ajuntament 
s’han impulsat diverses 
iniciatives d’ajuda.

E
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El confinament social que ha suposat 
la COVID també ha comportat un atu-
rada econòmica que de mica en mica 
va recuperant el seu ritme però que ha 
deixat un important nombre de negocis 
afectats, bé perquè no han pogut obrir 
les seves portes durant un llarg període 
de temps o bé perquè han pogut obrir 
però han vist reduïts considerablement 
els seus ingressos.

Petit comerç, restauració, empreses 
grans i petites o persones acollides al 
règim general d’autònoms han patit 
aquestes mesos les conseqüències de 
la crisi econòmica en major o menor 
mesura. I com a conseqüència moltes 
persones han perdut la seva feina o 
s’han hagut d’acollir a expedients de re-
gulació temporal de l’ocupació (ERTO). 
L’1 de juny s’havien fet 63 expedients 
al municipi amb una afectació de 1.331 
persones.

En resposta a aquesta situació l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos 
ha reestructurat la regidoria de Promo-
ció Econòmica per coordinar iniciatives 
que permetin la millora de l’atenció i 
l’acompanyament al teixit productiu, 
comerços, treballadors/es i persones 
en situació d’atur en l’actual context de 

crisi generada per l’afectació del coro-
navirus.

La iniciativa forma part de la línia de 
treball col·laboratiu entre departa-
ments, que l’Ajuntament ja ha encetat 
fa mesos i que ara ha fet un pas més 
amb la unió, en una mateixa àrea de 
treball, de les tècniques de Comerç, Tu-
risme, Economia Social i Solidària i Ocu-
pació.

La nova àrea treballa de forma coor-
dinada sota la direcció d’Alcaldia per 
fomentar l’ocupació de la ciutadania; 
impulsar mesures de suport al teixit em-
presarial i a les persones treballadores 
i activar el consum en el comerç local i 
per tant la reactivació de l’activitat del 
teixit productiu i empresarial del muni-
cipi.

L’equip d’aquesta nova àrea, format 
per cinc tècniques, està enllestint un pla 
de reactivació econòmica pel teixit pro-
ductiu durant i per a després d'aquesta 
situació d’emergència; un pla de suport 
als comerços i professionals del munici-
pi, amb formació i assessorament indi-
vidualitzat per fomentar la seva reacti-
vació i recuperació; i una campanya de 
sensibilització conjuntament amb els 
agents econòmics locals per promoure 

el comerç local i el consum de produc-
tes de proximitat i l’economia local.

Ajuts econòmics a les microem-
preses i autònoms 

Una altra de les mesures implemen-
tades per l'Ajuntament durant aquest 
temps ha estat la concessió d’ajuts eco-
nòmics a les microempreses i autònoms 
que han vist reduïda la seva activitat per 

Un any sense Remeiart. Degut al coronavirus, 
l’Ajuntament ha ajornat fins a l’any vinent totes les activitats del 
Remeiart 2020, que s’havia de celebrar del 5 al 21 de juny, malgrat que 
aquesta havia de ser una edició especial amb motiu del desè aniversari. 
Les partides previstes per al projecte es destinaran a la dinamització 
del teixit social, cultural i comercial del municipi. 
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un valor total de 40.000 euros.
La mesura s’ha pres per ajudar de for-

ma especial a aquelles empreses locals 
que han vist reduïts considerablement 
els seus ingressos i que no disposen dels 
recursos suficients per a fer front a la re-
activació de la seva activitat.

Els ajuts poden arribar a un màxim de 
500 euros i s’atorguen a autònoms o mi-
croempreses fins a 10 treballadors, que 

rassa i alhora gaudir de l’exempció de 
la taxa d’ocupació de la via pública per 
taules, cadires i altres elements fins a 
finals d’any. Una mesura aprovada per 
unanimitat al plenari municipal.

Accions de revitalització del co-
merç

Un altre dels sectors en el que s’han 
abocat esforços importants en aquest 

El turisme com a 
motor econòmic 
de la població

Coincidint amb l’arribada de la Fase 
2, l’Ajuntament va iniciar un procés 
d’obertura dels espais turístics del 
municipi. El primer que va obrir va ser 
el Punt d’informació del mercat i l’àrea 
d’autocaravanes i les setmanes posteriors 
ho van fer el CIARGA i les visites guiades 
al Castell de Penyafort. Amb la represa de 
l’activitat turística també han començat 
a funcionar tots els paquets adreçats als 
visitants amb algunes reserves ja fixades.
En l’àmbit de turisme, aquest  mes de juny 
s’ha estrenat també la nova pàgina web que 
l’Ajuntament ha posat en marxa coincidint 
amb el final de les fases de desescalada 
per donar visibilitat als atractius turístics 
i patrimonials del municipi i fomentar 
l’arribada de visitant que contribueixin 
a la revitalització econòmica. La 
pàgina es pot consultar a l’adreça 
www.turismesmmonjos.cat i ofereix 
informació d’elements patrimonials, 
rutes de natura, restauració, etc.

duguin a terme les activitats empresa-
rials o comercials en l'àmbit territorial 
del municipi de Santa Margarida i els 
Monjos i que compleixin els requisits es-
tablerts a les bases de la convocatòria. 
La sol·licitud de les ajudes es pot fer a 
través del web municipal.

Una altra de les ajudes atorgades ha 
estat al sector de la restauració, que ha 
pogut ampliar la seva superfície de ter-
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temps ha estat el del comerç local. El 
primer dia de confinament l’alcaldes-
sa Imma Ferret va visitar tots els esta-
bliments oberts i des d’aleshores s’ha 
donat suport al petit comerç i a l’associ-
ació Comerç del Foix per impulsar mesu-
res econòmiques i de reactivació. 

També s’ha treballat en difusió, amb 
la creació d’un llistat d’establiments 
oberts durant la pandèmia, que s’ha 
anat publicant  a les xarxes socials, web i 
a l’agenda COVID. En aquest àmbit tam-
bé s’ha creat la taula de comerç amb la 
participació de tècnics municipals, boti-
guers i responsables de l’Associació Co-
merç del Foix per tirar endavant accions 
de formació i debat de temes rellevants. 

Campanya comercial
L’àrea de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament ha impulsat la campanya 
‘Junts ens en sortirem’, per donar su-
port al teixit comercial i demanar a la ciu-
tadania que faci confiança al comerç de 
proximitat. La campanya, amb la imat-

ge d’una persiana aixecada, ha comptat 
amb la col·laboració de nombrosos es-
tabliments que han enregistrat els seus 
propis vídeos i els han cedit per formar 
part de la iniciativa, junt amb imatges de 
les persones que els regenten.

Mercat
Un altre dels pols d’atracció comercial 

del municipi és el del mercat setmanal 
dels diumenge que ara ja opera amb 
total normalitat després que el passat 
17 de maig reprengués la seva activitat, 
primer amb 19 parades d’alimentació i 
primera necessitat i posteriorment amb 
la meitat de la resta de parades en diu-
menges alterns durant algunes setma-
nes.

La represa del mercat es va dur a ter-
me encara dins la Fase 0 i per tant amb 
la possibilitat que únicament hi assistís 
el públic local i en un recinte delimitat 
situat a l’espai habitual del sector de 
l’alimentació del mercat, amb separa-
ció entre punts de venda i amb controls 
d’accés.

Per als paradistes del mercat de Santa 
Margarida i els Monjos, el plenari muni-
cipal ha aprovat durant aquest temps i 
per unanimitat, la modificació de diver-
ses ordenances fiscals com ara la reduc-
ció del 25% de la taxa que paguen els 
paradistes del mercat fins a finals d’any. 
f

Imatges de la 
inactivitat a les 
empreses, amb 
aparcaments i 
carrers deserts.

f L’Ajuntament ha concedit ajuts 
econòmics a les microempreses i 
autònoms que han vist reduïda la 
seva activitat per un valor total de 
40.000 euros

f Aparcaments i carrers buits han 
estat la tònica habitual durant 
algunes setmanes de pandèmia

f L’àrea de Promoció Econòmica 
ha preparat un pla de reactivació 
pel teixit productiu, comerços i 
professionals, per aquesta situació 
d’emergència
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Cultura activa durant el 
confiament

Malgrat que no va ser fàcil, la població 
no va voler perdre la cultura durant el 
confinament. La mostra més significati-
va va ser la de sant Jordi, amb balcons 
plens de senyeres i roses o referències 
bibliogràfiques a les xarxes. 

Des de la Biblioteca, malgrat no poder 
obrir, van adherir-se a les recomanaci-
ons del catàleg de llibres en línia i van 
impulsar una proposta de lectures de 
les persones usuàries que la Biblioteca 
anava penjant al seu Facebook.

Per sant Jordi també es va dur a terme 
el concurs de microrelats, que van gua-
nyar Evan Mercader a la categoria infan-
til i Júlia Pujol a la de persones adultes.

Durant aquest temps també es van po-
sar en marxa iniciatives com la mostra 
de dibuixos ‘Un sant Jordi diferent’ o 
l’arxiu COVID per recollir imatges i víde-
os enviats pel veïnat per explicar el dia a 
dia del seu confinament. f
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Una de les principals preocupacions de 
moltes famílies en començar el confina-
ment va ser com compaginar família i 
teletreball i sobretot com gestionar les 
emocions i l’aïllament d’infants i joves.

Vist a posteriori són moltes les famílies 
que reconeixen que el confinament els 
ha ajudat a mantenir un contacte més 
proper, malgrat totes les dificultats so-
brevingudes, i que el comportament 
dels adolescents i els infants ha estat 
exemplar.

Des de l’Ajuntament, just al principi del 
confinament es van posar en marxa un 
seguit d’iniciatives adreçades a aques-
tes franges d’edat. 

Per als més petits, vista la preocupació 
manifestada per alguns nens i nenes 
a casa seva, l’alcaldessa va signar un 
Ban autoritzant l’entrada del ratolí de 
les dents al municipi malgrat el confi-
nament. També es va crear un cicle de 

f Una de les principals 
preocupacions de 
moltes famílies ha estat 
compaginar família i 
teletreball i sobretot com 
gestionar les emocions

f El Tangram va mantenir el 
contacte amb les persones 
usuàries de l’equipament i 
van fer directes setmanals a 
Instagram

contes explicats a través de la platafor-
ma Youtube cada diumenge durant tres 
setmanes. 

Una altra iniciativa 
amb molt d’èxit va ser 
la felicitació dels infants 
que van fer anys durant 
el confinament a través 
del canal Instagram de 
l’Ajuntament. 26 nens i 
nenes van ser protago-
nistes d’aquesta inicia-
tiva que, com les altres, 
va comptar amb el fil 
conductor del perso-
natge BOO, molt cone-
gut pels infants del mu-
nicipi.

BOO va ser també qui es va encarregar 
d’explicar en una guia infantil, les nor-
mes bàsiques de sortida al carrer els pri-
mers dies de desconfinament.

Iniciatives juvenils
Per als més joves el servei Tangram va 

establir un número d’atenció telefònica 
per mantenir el contac-
te amb les persones 
usuàries de l’equipa-
ment i van fer directes 
setmanals a Instagram 
que també van ser-
vir per abordar temes 
d’actualitat com l’inici 
de les preinscripcions 
a ESO o a cicles supe-
riors, etc. 

També es van dur a 
terme iniciatives com 
el Tinc talent, amb 
vídeos de joves del 

municipi mostrant les seves activitats; 
enquestes; i vídeos informatius sobre 
preinscripcions o sobre l’obtenció del 
certificat IdCAT. f

Infants i joves, un gran exemple 
durant el confinament

BOO es va encarregar d’explicar les iniciatives infantils durant el confinament.
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Carrers buits, vida als balcons
En aquests mesos la vida ha passat del 

carrer als balcons i d’aquests, novament 
i de forma progressiva als carrers. Una 
muntanya russa en la que, llevat de les 
famílies que s’han vist afectades per la 
proximitat de la malaltia, hem viscut 
desenes de situacions per recordar. 
Durant setmanes ens hem sumat al re-
coneixement a les persones que vetlla-
ven per la resta de la societat amb els 
aplaudiments als balcons o amb l’acom-
panyament de les sirenes de la Policia 
Local; hem inventat formes de socialit-
zar amb el veïnat, o fins i tot hem creat 
sessions de bingo entre patis. 

Tot això mentre els carrers quedaven 
completament buits, amb l’única pre-
sència dels que anaven a comprar o a 
treballar; de la Policia local, que ha fet 
centenars de controls per vetllar pel 
manteniment del confinament; o dels 
sempre presents serveis de desinfecció. 
f
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Moltes gràcies
Doncs sí. Moltes gràcies. Només es 

poden tenir paraules d’agraïment per a 
tota la gent que, de manera anònima o 
no, en major o menor mesura, amb més 
o menys implicació, ha estampat el seu 
nom en el dietari que entre tots i totes 
s’ha escrit sobre aquests tres mesos 
excepcionals viscuts de manera encara 
més excepcional.

La llista és tan llarga com les ganes 
que s’han vist de col·laborar i ajudar. No 
direm noms i cognoms però en el top 
5 s’hi podria situar el personal sanitari, 
el voluntariat, la Policia Local, Protec-
ció Civil i Serveis Socials. Per a tots, un 
aplaudiment no només cada dia a les 
8, sinó les 24 hores de tots els dies de 
l’any.

La situació viscuda durant els mesos 
més intensos i crus de la pandèmia ha 
deixat imatges potents, impactants, 
insòlites i fins i tot, divertides, que hem 
volgut recollir en aquest petit àlbum de 
fotografies per no oblidar mai la vida a 
Santa Margarida i els Monjos en temps 
de coronavirus.
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Moltes gràcies
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La situació derivada del coronavirus ha 
alterat també la normalitat institucional 
amb un extraordinari nombre de reu-
nions telemàtiques, entre les quals s’hi 
han inclòs les comissions informatives 
amb els grups municipals i les sessions 
plenàries.

La primera es va celebrar el 20 d’abril i 
va aprovar una Declaració Institucional 
conjunta dels grups municipals davant 
la crisi generada per la pandèmia del co-
ronavirus. 

El ple va aprovar també per unanimi-
tat els plans de prevenció d'incendis 
forestals i el de verificació d'activitats 
comunicades de l'ajuntament; les bases 
reguladores pels ajuts per arranjaments 
a les llars i ajudes tècniques, destinats a 
gent gran i a persones discapacitades; 
i la justificació de les assignacions dels 
grups municipals de l'any 2019.

En l’apartat econòmic es va donar 

f El confinament va 
obligar els Ajuntament 
a cercar noves fórmules 
per mantenir la seguretat 
personal i alhora poder 
continuar l’acció municipal

f El proper ple ordinari es 
celebrarà el dia 13 de juliol, 
tot i que encara no s’ha 
deciditi es farà de forma 
telemàtica o presencial

compte de l’informe trimestral de mo-
rositat; del pla anual de control finan-
cer 2020 i de la tramesa del pressupost 
2020.

En el torn de mocions 
es van debatre dues 
mocions del grup d’ERC 
per declarar el municipi 
lliure de racisme, que es 
va aprovar per unanimi-
tat, i per a la instal·lació 
d'una xarxa bàsica d’ac-
cés a internet al munici-
pi, que no va prosperar 
amb els vots a favor 
d’ERC, l’abstenció de 
JUNTSxCAT i PA-CUP i 
els vots contraris del PSC.

Finalment, es va aprovar de forma 
unànime el Decàleg per a la Recupera-
ció Socioeconòmica dels Municipis de 
Catalunya confeccionat per l’Associació 

Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.

Modificacions de 
crèdit per donar 
suport a famílies i 
impulsar empreses 
i autònoms

En el segon ple tele-
màtic, celebrat el 18 de 
maig, l’Ajuntament va 
aprovar, amb l’acord 
de tots els grups mu-
nicipals, la modifica-
ció del pressupost 
d’aquest any per fer su-
plements de crèdit que 

permetessin convocar ajudes de 50.000 
euros per a les famílies amb més vulne-
rabilitat econòmica i de 40.000 euros 
per ajudes directes a empreses i perso-
nes adscrites al règim d’autònoms. 

Plens telemàtics per primera 
vegada a la història
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tificació de les assignacions dels grups 
municipals de l'any 2019. 

En l’apartat de mocions es van aprovar 
per unanimitat la proposta de JUNTS-
xCAT sobre la gestió del procés de re-
obertura escolar; la proposta de resolu-
ció del PSC per fer públiques les actes 
de reunions del grup de treball dels por-
taveus sobre propostes i mesures soci-
oeconòmiques per pal·liar els efectes 
de la crisis derivada de la pandèmia de 
la Covid-19; i una moció del grup de PA-
CUP entrada per urgència en suport a 
les treballadores i treballadors afectats 
pel tancament de NISSAN. 

Una altra moció del PSC sobre els ajuts 
Covid-19 a l’habitatge es va aprovar 
amb els vots a favor del PSC, PA-CUP i 
JUNTSxCAT i l’abstenció d’ERC.

Finalment, les mocions presentades 
pel grup d’ERC per exigir al govern es-
panyol el pagament immediat de les 
prestacions econòmiques als i les afec-
tades per un expedient de regulació 
temporal d’ocupació; i sobre les mesu-
res econòmiques i socials per superar 
la crisi del Covid-19, no van prosperar. 
La primera amb els vots a favor d’ERC 
i JUNTSxCAT, l’abstenció de PA-CUP i el 
vot en contra del PSC: i la segona amb 
els vots a favor d’ERC, l’abstenció de 
JUNTSxCAT i  el vot en contra del PSC 
i PA-CUP. f

f El primer ple telemàtic es 
va celebrar el 20 d’abril amb 
l’aprovació d’una Declaració 
Institucional de tots els grups 
municipals pel coronavirus.

f Tots els plens de l’Ajuntament 
es poden seguir en directe o 
veure’ls de nou en diferit pel canal 
que aquesta administració té a la 
plataforma Youtube.

f La situació derivada del 
coronavirus va alterat la normalitat 
institucional amb un gran nombre 
de reunions que es van celebrar de 
forma telemàtica.

Adaptació a la 
nova realitat
El confinament va obligar els ajuntaments 
a cercar noves fórmules per mantenir 
la seguretat personal i alhora poder 
continuar l’acció municipal amb els òrgans 
de govern habituals, com ara juntes de 
govern, comissions informatives o plens 
municipals. A mesura que es va poder, 
totes elles es van reprendre amb trobades 
telemàtiques en les es va exposar, 
debatre i argumentar com anteriorment. 
Les trobades es van fer amb el suport 
tècnic del departament de comunicació i 
l’assessorament del Consorci Localret. 
Les sessions de plens es poden veure de 
nou al canal Youtube de l’Ajuntament.

El plenari, va acordar també, per una-
nimitat, la modificació de diverses or-
denances fiscals com ara l’exempció de 
la taxa d’ocupació de la via publica per 
taules, cadires i altres elements o la re-
ducció del 25% de la taxa que paguen els 
paradistes del mercat fins a finals d’any.

En l’apartat de mocions el ple va apro-
var per unanimitat dues mocions del 
grup d’ERC per demanar la flexibilitza-
ció de les regles fiscals amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat pressupos-
tària del món local i per clarificar les 
presumptes irregularitats comeses per 
la monarquia espanyola. També es va 
aprovar per unanimitat una moció del 
grup de PA-CUP per a la derogació de la 
LRSAL i la Llei d’Estabilitat pressupostà-
ria com a mesura necessària per afron-
tar la nova crisi social i econòmica.

En el mateix apartat de mocions es va 
donar llum verda a una proposta del 
PSC per a la recuperació del món de la 
cultura i l’activitat cultural als municipis 
i finalment una de JxCAT per demanar 
el tractament diferenciat del sector sa-
nitari de l'Alt Penedès - Garraf- Cunit.

Regulació de funcionament dels 
espais municipals

El tercer ple telemàtic, celebrat el pas-
sat 15 de juny, va aprovar inicialment els 
reglament de funcionament del Casal 
de la Gent Gran Josep Solé i Planes i la 
casa de cultura Mas Catarro, dels Mon-
jos, o el local social de la Costa Daurada, 
a fi de garantir un protocol d’ús públic 
dels mateixos.

Els reglaments es van aprovar per una-
nimitat en una sessió en la que també 
es va aprovar un expedient de modifica-
ció de crèdit al pressupost general per a 
l’exercici 2020, amb els vots a favor del 
PSC, JUNTSxCAT i PA-CUP i l’abstenció 
d’ERC.

El plenari també va donar compte de 
les mesures organitzatives per a la rein-
corporació progressiva a l’activitat pre-
sencial del personal de l'Ajuntament i 
del protocol per a l’obertura al públic de 
serveis i activitats de competència mu-
nicipal. En el mateix apartat es va donar 
compte i aprovar per unanimitat la jus-
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L’eix cívic 
que uneix els 
Monjos i la 
Ràpita  ha millorat 
els darrers mesos la 
seva il·luminació amb la 
col·locació de 21 llums led. 
Aquest tram de carretera 
és molt concorregut 
tant per persones que 
es traslladen d’un nucli 
a l’altre com per les que 
caminen o fan esport.

Millora a la llar 
d’infants  

L’Ajuntament ha impulsat uns treballs 
de millora a la llar d’infants municipal 
Xiroi dels Monjos aprofitant l’absència 
d’activitat a les aules provocada per 
l’alarma sanitària del Covid19. En 
concret, s’ha millorat la climatització 
de tot el recinte amb el canvi de 
finestres fixes per altres de corredisses 
amb l’objectiu de crear una ventilació 
creuada a les aules i els passadissos de 
l’edifici.

Aquesta mesura encaminada a millorar 
el confort climàtic de les instal·lacions 
es va decidir després de comprovar que 
durant els mesos més calorosos de l’any 
la temperatura a l’interior de la llar Xiroi 
és molt elevada i esdevenia incòmoda i 
molesta tant per als infants com per a 
les educadores.

L’Ajuntament es va afegir a les reivindicacions del Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI amb diverses accions. La més visible, un banc 
pintat amb els colors de l’arc de Sant Martí, situat al davant de les dependències municipals, 
que s’uneix als elements de la via pública que cada any es customitzen amb els colors de la 
bandera LGTBI. 

Esllavissada
al talús de 
les Masses
A causa de les intenses i continuades 
pluges de final del mes de març es va 
produir una esllavissada de terres en un 
tram del camí de Bellestar, al seu pas 
per les Masses, on s’hi ha generat un 
gran esvoranc que impedeix el trànsit 
rodat i fa perillosa la circulació a peu. En 

aquest sentit, es 
prohibeix el pas de 
persones i vehicles 
fins que no quedi 
garantida la segu-
retat de pas. 
Aquest fenomen 
natural és conse-
qüència de la di-
nàmica fluvial, el 
procés pel qual 
l'acció dels rius 
modifica en part el 

relleu terrestre i el propi traçat dels rius. 
El tema s’ha posat en coneixement de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de 
forma provisional s’han buscat opcions 
de pas alternatiu per a maquinària agrí-
cola. 

L’Ajuntament 
va iniciar la 
campanya 
‘Segueix la 
Margarida’ per 
fomentar el distanciament 
social al carrer, especialment 
mentre s’espera per accedir 
a equipaments municipals 
o botigues. Es van pintar 
margarides a la via pública 
per respectar la separació 
física entre persones i no 
ocupar tota la vorera.
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Festes majors sí, però diferents
Les mesures del confinament van fer 

pensar durant força setmanes en la pos-
sibilitat que no es pogués celebrar cap 
tipus d’activitat lúdica a l’estiu, però ara 
que ens trobem ja avançada la represa 
som a les portes de nou de les festes 
majors dels Monjos i de la Ràpita. Unes 
festes que enguany comptaran amb 
dues particularitats principals: la distàn-
cia entre persones i la seguretat a les 
activitats. 

Per definir-les i estudiar les diferents 
alternatives possibles, l’Ajuntament va 
convocar una taula de cultura, formada 
per representants d’entitats que orga-
nitzen les principals festes majors del 
municipi de la que en va sortir la decisió 
de tirar endavant un model de festes di-
ferents per crear activitats que de valor 
local, viscudes des dels pobles i sense 
desplaçaments entre localitats i amb 
una presència d’activitats repartida per 
les diferents places i zones del municipi. 
Unes festes concentrades en un espai 
molt curt de temps i de Km 0, amb acti-
vitats de petit format i amb una progra-
mació adaptada a les recomanacions de 
seguretat actuals.

Aquesta decisió va ser subscrita per 
totes les entitats organitzadores d’acti-
vitats festives estiuenques del municipi 
i per les comissions organitzadores de la 
Festa Major de la Ràpita i de Cal Rubió. 
En la mateixa línia es va treballar un ma-
nifest que es va fer públic amb el suport 
dels municipis de La Granada, Castellví 
de la Marca, Sant Cugat Sesgarrigues, 
Sant Martí Sarroca i Santa Margarida i 
els Monjos.

Festes Majors
La Festa Major dels Monjos ha estat or-

ganitzada aquest any per una comissió  
formada per representants de les enti-
tats que col·laboren en l’organització 
de les activitats de la festa. La decisió 
es va prendre després que la Comissió 
de Festes decidís no organitzar cap acte 
per la Festa Major 2020 i anunciés la 
seva voluntat de continuar funcionant 
com a tal, per organitzar la festa major 
de l’any vinent. La comissió va conside-

El municipi viurà festes majors diferents aquest estiu.

focs, per un tema econòmic i ètic i ha 
optat per fer actes de pirotècnia de 
pressupost limitat i simbòlics. En el cas 
dels Monjos disseminat en 3 punts per 
evitar aglomeracions i que es pugui gau-
dir des de diferents punts del municipi.

A la Ràpita les entitats organitzadores 
també han programat actes de petit 
format i simbòlics, mentre que encara 
no hi ha res definit per a la Festa Major 
de Cal Rubió, ja que la Societat d'aquest 
nucli vol esperar l’evolució de la pandè-
mia en els pròxims mesos per prendre 
decisions la respecte. f

rar que aquest any “no hi ha cabuda per 
realitzar una festa major en el seu sentit 
més estricte”.  

Davant d’això una comissió formada 
per l’associació Drac dels Monjos, el 
Ball de Diables dels Monjos Spantus, 
la coordinadora de Balls Folklòrics dels 
Monjos, En Serrallonga de l’Escarabina, 
la Penya Barcelonista Santa Margarida i 
els Monjos i la S.C.E La Margaridoia van 
decidir tirar endavant la festa, amb el 
suport de l’Ajuntament. 

Destacar també que l'Ajuntament ha 
desistit de la licitació dels castells de 

Mesures de seguretat
Per la seguretat de totes les persones que hi participen, les festes majors 
d’aquest estiu es duran a terme amb el seguiment de les següents mesures 
de seguretat.

Controls d’aforament a les activitats.
Cal dur mascareta.
Cal mantenir la distància d’1,5 m entre persones.
Cal tenir present que la malaltia continua present a la societat. És important 
no abaixar la guàrdia i actuar amb precaució i sentit comú.
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Reobren els parcs 
infantils i canins
Després de tres mesos i mig amb l’accés 
prohibit a causa de la crisi sanitària del 
Covid19, els parcs infantils, els canins, les 
pistes dels Monjos i la pista i el camp de 
futbol de la Ràpita van tornar a obrir el dia 
25 de juny. 
El pas previ a la reobertura van ser tasques 
de desbrossament i condicionament de les 
instal·lacions. Amb anterioritat, els dies 6 
i 7 d’abril, una empresa especialitzada les 
va desinfectar, tal com recomanaven els 
protocols.
D’altra banda, durant tot el temps que han 
estat tancats al públic,  s’han dut a terme 
tasques de revisió i reparació dels elements 
que així ho han requerit. El municipi té 31 
parcs infantils amb jocs i 12 sense jocs.

Ajuts per
arranjar les llars 
Fins el 30 de setembre es poden pre-
sentar les sol·licituds d’ajuts per arran-
jaments a les llars i ajudes tècniques 
destinades a persones grans i persones 
amb discapacitat de Santa Margarida i 
els Monjos.
Aquests ajuts estan encaminats a facili-
tar les reformes bàsiques d’habitatges 
i garantir les condicions de seguretat, 
higiene i habitabilitat mínimes, així com 
alleugerir les despeses dels col·lectius a 
qui van adreçades. 

Els ajuts es poden tramitar telemàtica-
ment a través d’un formulariLes despe-
ses han d’haver estat realitzades entre 
l’1 de novembre del 2019 i el 30 de se-
tembre del 2020.

Tranquil·la 
revetlla de sant 
Joan al municipi aquest 
2020, segons es desprèn 
de l’informe d’incidències 
de la Policia Local durant 
el seu torn de nit. En 
aquesta ocasió, no hi va 
haver cap incidència greu, 
només es van registrar 
quatre trucades, totes 
elles per queixes de veïns 
relacionades amb el 
llançament de petards.

Les bases per 
regular la 
concessió de 
subvencions per 
al foment de 
l’ocupació local 
 que s’imputaran al pressupost 
2020 per un import màxim 
de 15.000€ es van aprovar el 
juny. Les sol·licituds es poden 
fer fins el 31 de desembre o 
fins que s’esgoti la partida. Els 
detalls de la convocatòria es 
publiquen a la web municipal.
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de coronavirus 
La piscina municipal va inaugurar el 22 

de juny una temporada marcada per les 
restriccions del Covid19 que han alterat 
el seu funcionament habitual. 

L’accés a la piscina s’estableix en fran-
ges de 3 hores (d’11 h a 13.50 h, de 14 h 
a 16.50 h i de 17 h a 20 h. Entre franja 
i franja, el recinte de la piscina queda  
buit i es fan controls d’aforament a l’en-
trada.

La sol·licitud de cita prèvia es fa només 
a través de la web municipal. En cas de 
no fer-ho, l’entrada està subjecta a la 
disponibilitat de l’aforament. Tota la 
instal·lació està subjecta a les mesures 
higièniques obligatòries.

Un cop a l’interior, el recinte està par-
cel·lat mantenint les distàncies obligatò-
ries, els vestidors no es poden utilitzar i 
el servei de bar està en funcionament. 
També s’ha establert un circuit d’entra-

da i sortida.
A més, durant les primeres setmanes 

d’obertura s’ha ampliat el servei de vigi-
lància per garantir el compliment de les 
mesures de seguretat.

Cal recordar que els infants fins a 12 
anys han d’entrar acompanyats d’una 
persona adulta i que no es faran cursets 
ni abonaments.

El preu de l’entrada s’ha reduït per 
adaptar-lo a l’ús restringit de la piscina. 
Així les tarifes 2020 són: els adults pa-
guen 1€ els dies laborables i 1’5€ els fes-
tius, i els infants i joves dels 6 als 15 anys, 
ambdós inclosos, 0’70€ els dies labora-
bles i 1€, els festius.

Com a novetat, la piscina disposa de 
dos socorristes que vigilen simultània-
ment i estrena escales de subjecció per 
accedir a l’aigua amb comoditat, especi-
alment les persones grans. f

El covid19 obliga 
a suspendre els 
torneigs d’estiu
Els efectes del Covid19 han afectat 
tots els àmbits de la societat, també 
l’esport.
Així, les mesures de contenció de 
la pandèmia han obligat a suspen-
dre l’edició d’enguany dels torneigs 
d’estiu, que cada any reuneixen un 
gran nombre de participants, tant 
persones adultes con infants, en 
modalitats esportives com el futbol 
sala, el vòlei sorra i el bàsquet 5x5 
o 3x3.

El municipi s’uneix 
a la Confinacursa
El municipi, a través de l’Ajunta-
ment, es va adherir a la iniciativa 
impulsada per l’Ajuntament de Vi-
lafranca del Penedès batejada com 
a Confinacursa, una cursa familiar i 
solidària que es va fer el 12 d’abril i 
que consistia en recórrer 1 km dins 
de casa, atesa la situació de confina-
ment domiciliari que hi havia alesho-
res.
La recaptació amb les inscripcions 
es van destinar a la campanya #jo-
emcorono.

Comencen els 
entrenaments
Després de l’aturada obligada per 
l’alerta sanitària, progressivament 
els esportistes federats tornen a les 
seves activitats a les instal·lacions 
municipals.
Fins al moment i en espera de com-
pletar-los tots, ja han començat els 
entrenaments de patinatge, vòlei 
sorra 2x2, bàsquet, judo i hoquei, i al 
setembre està previst que arrenqui 
l'activitat al camp de futbol ja que 
fins ara  el club només ha fet reuni-
ons informatives.



Nosaltres

30
F juliol 20

Reobren els 
espais
esportius 
municipals

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos a través de la regidoria d’Es-
ports va definir un pla de reobertura de 
les instal·lacions esportives municipals 
un cop finalitzades les fases de descon-
finament amb motiu de l’emergència 
sanitària causada per la Covid19, seguint 
uns criteris específics.

Seguint un conjunt de directrius, el 22 
de juny van reobrir portes les pistes de 
vòlei sorra, al pavelló municipal; la pista 
de bitlles catalanes de la Ràpita i el camp 
municipal d’esports, a més dels centres 
coberts del pavelló municipal d’esports 
i el gimnàs municipal. En tots els casos, 
el criteri general és el de separació de 2 
metres i un màxim d’aforament especí-
fic en cada cas. Tampoc es pot disposar 
d’equipament col·lectiu que no estigui 
instal·lat de forma fixa a l’espai.

Als recintes esportius municipals no-
més hi poden accedir els esportistes 
federats , majors de 8 anys, residents 
o que formen part dels clubs esportius 
del municipi.

Les instal·lacions obren cada dia de di-
lluns a divendres de les 17 a les 23h i cal 
demanar cita prèvia a sport@smmon-
jos.cat. Les reserves s’han de fer amb 
una antelació de 24 hores.

No es poden fer servir els vestidors i 
els usuaris han de venir canviats. Altres 
mesures de seguretat són la neteja i 
desinfecció de les instal·lacions i els ma-
terials i el control de temperatura. f

L’AD Monjos, a 3a Divisió Regional Una dada positiva de la pandèmia va 
ser l’ascens de l’AD Monjos-FB Mas Catarro a la 3a divisió Regional. L’equip ocupava la segona 
posició a la classificació del grup 10 de Quarta Catalana quan es va cancel·lar la competició a 
causa de la Covid. L’equip va pujar després de quedar entre els 9 millors segons classificats.

Inscripcions, 
al setembre

Les inscripcions a les activitats espor-
tives previstes per al curs 2020-2021 es 
duran a terme a partir del mes de se-
tembre.

Tothom qui vulgui inscriure’s a les ac-
tivitats proposades ho podrà fer de 
manera presencial a l’ajuntament o bé 
on line a través de www.santamarga-
ridaielsmonjos.cat o bé http://esports.
smmonjos.cat/.

En aquesta pàgina, a més, es pot tro-
bar tota la informació actualitzada de 
l’oferta que hi haurà el curs vinent i en 
el disseny de la qual ja treballa el servei 
d’Esports de l’Ajuntament.
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Excepcional i inèdit, així definim i resumim els i les socialistes el 
primer any de mandat. Ens hem trobat amb una situació desco-
neguda i complexa a causa de l’emergència sanitària del coro-
navirus. Els socialistes no hem deixat de treballar ni un sol dia 
per donar solucions a les necessitats del moment. Hem aprovat 
ajuts directes a les famílies, al comerç i a l’empresa, hem reduït 
i aplaçat impostos, hem organitzat i informat de les mesures de 
seguretat i prevenció, i hem mantingut tots els serveis munici-
pals bàsics. Encara que tenim majoria absoluta, hem promogut 
un acord de tots els grups per treballar conjuntament en la reac-
tivació socioeconòmica, sense protagonismes ni partidismes, per 

lluitar contra l’atur, mantenint el comerç de proximitat i ajudant 
a les persones. El que no ho entén de la mateixa manera és el 
grup d’ERC, anant per lliure. Demanem també, responsabilitat in-
dividual a tots els veïns i veïnes. Finalment, expressem el condol 
pels que ens han deixat, i desitgem que es recuperin els que han 
emmalaltit, i  agraïm al voluntariat i al personal sanitari i d’emer-
gències la immensa tasca realitzada. Ens en sortirem, per què es-
timem Santa Margarida i els Monjos. 

www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

Un primer any inèdit
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El darrer ple va evidenciar el concepte peculiar de democràcia 
d’aquest govern municipal que patim.
El paper d’Esquerra, com a oposició pràcticament hegemònica, 
consisteix en fer propostes i en ser crítics quan cal i amb qui cal. 
Només cal repassar el sentit dels nostres vots en totes les mo-
cions presentades (no vam votar en contra de cap proposta, a 
diferència de la resta de grups) així com fer l’exercici de mirar 
tot el ple per a comprovar que nosaltres sempre mantenim una 
actitud propositiva i respectuosa envers tothom.
Fer del nostre municipi un lloc encara millor per a tothom és la 
nostra prioritat i és per això que vam presentar una moció en la 

que evidenciàvem l’incompliment per part del govern espanyol 
del pagament dels ERTO. Aquest és un fet indiscutible que afecta 
una part important de la nostra ciutadania, però ens preocupa el 
llenguatge demagògic del PSC quan prefereix acusar-nos d’ata-
car el seu govern a Espanya en comptes de vetllar pels interessos 
dels nostres veïns i veïnes.
Doncs tenim una notícia: seguirem presentant mocions per a mi-
llorar la vida de les persones independentment de si ens voten 
o no.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Seguim endavant

Després del confinament pel COVID19 hem iniciat l’etapa de re-
presa, esperem que tots estigueu bé. Com oposició ens pertoca 
denunciar la nefasta gestió del PSC en les obres de reforma de 
la pista poliesportiva. L’11 de setembre del 2018 es van inaugurar 
unes obres que tot i que es van contractar per 456.711€ van aca-
bar tenint un sobrecost de 44.688€. Des del primer dia s’han ob-
servat deficiències com les esquerdes en el paviment  i, desprès 
18 mesos de negociacions amb la constructora, el PSC assumeix 
una concurrència de culpes i acorda tornar a fer el paviment nou 
aquest estiu amb un cost de 48.000€, assumint l’Ajuntament el 
49% del total, i amb un nou compromís de la regidora d’obres: 
vigilar dia i nit que les obres es facin bé. Ara sí? Caram això sí que 

és una bona garantia!!
També us informem que el Centre de dia per la gent gran, el més 
calent és a l’aigüera, doncs manca un informe de la Generalitat 
de Catalunya per si podem obrir aquest servei però per avalu-
ar-ho calen els comptes tancats i aprovats del 2019 i a data d’avui 
encara estan pendents.
I després d’una primavera plujosa i del confinament, les herbes 
han crescut per tot el municipi com mai, tot i la feina feta (molt 
millorable) hem sabut  que l’Ajuntament té contractades  quatre 
empreses per fer la neteja d’herbes als carrers, neteja d’herbes 
als camins,  jardineria a parcs i espais públics i poda, més la feina 
de la brigada. Voleu dir que cal tanta gent?
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