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Diada Nacional 
de Catalunya
Santa Margarida i els Monjos no va perdre l’oportunitat de commemorar la Diada en any 
de Covid amb un acte institucional que va respectar totes les mesures de seguretat i va 
culminar amb l’actuació musical de Neus Mar.
En el parlament institucional, l’alcaldessa, Imma Ferret,  va fer referència a la Covid i els 
seus efectes al municipi i va recordar el paper de les administracions locals en la gestió 
de la situació. L’acte es va dedicar a les víctimes i afectats per la pandèmia i es va fer un 
reconeixement als serveis essencials que han estat a primera línia.
L’alcaldessa també va apel·lar al treball col·lectiu per superar la situació actual i va recordar 
la crisi del sector industrial a la comarca i els seus efectes al municipi.
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1.110 test 
i només 74 
positius al 
municipi

Des de l’arribada de la pandèmia a 
casa nostra hi ha hagut un bombardeig 
de xifres amb actualització constant de 
dades. Segons els paràmetres del de-
partament de Salut de la Generalitat, 
entre el 17 de març, quan es va comen-
çar a comptabilitzar i recopilar dades,  
fins al 30 de setembre, a Santa Margari-
da i els Monjos s’han realitzat 1.110 test 
per detectar la presència del virus entre 
la població.

D’aquests miler llarg de proves que 
s’han fet, només 74 han donat posi-
tiu, la gran majoria per PCR però tam-
bé amb tests ràpids i tests serològics. 
Aquestes xifres assenyalen doncs, que 
del total de sospitosos, en sis mesos i 
mig, al municipi només un 6,6% han tin-
gut un resultat positiu . En aquest perío-
de, el darrer positiu a Santa Margarida i 
els Monjos data del dia 24 de setembre.

Les estadístiques constaten també 
que el nombre de tests a la població ha 
anat augmentant amb el pas dels me-
sos fins assolir la xifra més alta aquest 

mes de setembre, que és també quan 
s’ha arribat a un nombre més alt de po-
sitius, 18. Els mesos de juny i juliol van 
ser els que van registrar menys casos, 
en no sobrepassar la mitja dotzena i el 

Evolució de les dades de COVID-19 al municipi segons el Departament de Salut.

repunt s’ha donat a l’agost i setembre.
 D’altra banda, el Cat Salut ha sol·licitat 

un espai municipal per fer els test PCR i 
la campanya de vacunació de la grip, que 
començarà el dia 19. f

Homenatge. Un GRÀCIES d’11 metres pintat en un mur de la rambla de Penyafel agraeix 
la dedicació de diferents col·lectius: sanitaris, treballadors de la neteja i manteniment, ADF, 
policia local i protecció civil i voluntariat en els moments més durs de la pandèmia. El mural el 
signen Aida Vila i Manu Martín, de Manila Wall Art.

Horari del
cementiri per 
Tots Sants
El cementiri de Santa Margarida i els Mon-
jos tindrà com cada any un horari especial 
per la festivitat de Tots Sants per facilitar 
l’accés al recinte.
Del 24 d’octubre a l’1 de novembre el ce-
mentiri obrirà de les 10 a les 18h. El servei 
d’assistència funcionarà els dies 24 i 25 
d’octubre, de les 10h a les 15h, i els dies 
31 d’octubre i 1 de novembre, de 10 a 15h 
i de 16 a 18h.
Per accedir-hi caldrà respectar les distàn-
cies i fer ús de la mascareta. L’aparca-
ment serà exclusiu per a persones amb 
mobilitat reduïda.
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Un dels retorns a la normalitat més es-
perats i, a l’hora, un dels que generava 
més incerteses, era l’inici del curs esco-
lar amb els alumnes presencialment als 
centres després de l’inici de la situació 
sanitària marcada per la Covid, ara fa sis 
mesos.
Finalment la incorporació del gruix de 
l’alumnat, des de les llars d’infants fins a 
batxillerat es va produir sense incidènci-
es i de manera ordenada, seguint totes 
les mesures de seguretat i higiene mar-
cades pels protocols de la Generalitat.
Així va ser a Santa Margarida i els Mon-
jos el 14 de setembre, quan un total de 
1.441 alumnes d’entre els 3 i els 17 anys, 
a més dels de les llars d’infants, van co-
mençar el curs en els tres centres de 
primària, l’institut i les dues llars del mu-
nicipi, una xifra que, a nivell global, és 
lleugerament inferior a la del curs pas-
sat.

f Un total de 1.141 alumnes 
d’entre els 3 i els 17 anys van 
començar el curs 2020-2021 
als centres escolars locals

f Els centres s’han 
organitzat en grups 
estables i prenen mesures 
de desinfecció i control de 
temperatura

Seguint els protocols, els centres s’han 
organitzat en grups estables i seguei-
xen les mesures higièniques i de segu-
retat vigents: neteja i 
desinfecció en accedir 
als centres, controls de 
temperatura, distribu-
ció per grups a les dife-
rents zones d’esbarjo...
Per adaptar els recintes 
a la normativa s’ha divi-
dit el pati en el cas de 
les llars d'infants i s’han 
fet dos nous accessos 
de l'institut cap al pave-
lló i de l'institut cap a la 
sala Alguer.

Talls de circulació
Al mateix temps, per facilitar la mobi-
litat a les entrades i sortides d’alguns 
centres escolars es duen a terme talls 

de circulació al carrer Muntanyans a 
l'alçada de l'avinguda Tres Pins i fins el 
carrer del Bicentenari, a l’escola Sant 

Domènec de la Ràpita. 
Els talls de circulació es 
fan en les franges horà-
ries de 8.50 a 9.10 h, de 
12.20 a 12.40 h, de 14.40 
a 15.10 h i de 16.20 a 
16.40 h. L’escola Dr. Sa-
maranch manté el tall 
a la circulació que ja va 
estrenar el curs passat.

Escola d'Adults
D’altra banda, durant 
el setembre van con-

tinuar les inscripcions als diferents cur-
sos de l’Escola d’Adults, que també s’ha 
adaptat a la situació amb mesures de 
seguretat a l’espai de la Masia Mas Ca-
tarro. f

Retorn a les aules de manera 
ordenada i sense incidències

Control de temperatura als alumnes de l’escola Arrels dels Monjos el primer dia de classe.
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L’arribada de la pandèmia i la paràlisi 
que es va viure en molts àmbits no van 
impedir que l’Ajuntament continués 
treballant, de portes endins o teletreba-
llant inicialment i des del setembre amb 
tots els serveis funcionant al 100%  i pre-
sencialment amb els canvis pertinents 
per adaptar-se a la nova situació. Per ac-
cedir a l’Ajuntament per fer consultes o 
tràmits continua sent necessària la cita 
prèvia. A partir d’aquí, es pren la tem-
peratura i s’aplica gel hidroalcohòlic als 
usuaris. 

A les dependències municipals també 
s’han instal·lat mampares separadores 
entre els treballadors, dispensadors de 
gel hidroalcohòlic i mascaretes i pro-
ductes per a la desinfecció de l’espai de 
treball.

Pel que fa a les instal·lacions munici-
pals, s’han redactat protocols d’ober-
tura de cada espai a l’hora de rebre els 
usuaris. Així, a l’Escola d’Adults s’han 
reduït els grups per poder mantenir les 
distàncies, que utilitzarà sempre el ma-
teix espai; ventilacions mínimes de 10 
minuts tres cops al dia, higiene de mans, 
reforç de la neteja, control de l’assistèn-
cia per facilitar la traçabilitat, accés i sor-
tida del centre de manera esgraonada, 
presa de temperatura i dispensació de 
gel hidroalcohòlic.

De la seva banda, el Tangram s’ha ha-
gut de reinventar per continuar estant 
a prop dels joves. Combinarà la dinamit-
zació i la informació als usuaris tant de 
manera virtual com presencial. Presen-
cialment s’atendrà amb cita prèvia de 
dilluns a divendres de 16 a 19h, mentre 
que virtualment es farà a través de les 
xarxes socials Instagram (tangram-_
jove) i Facebook (Tangram jove)

El Tangram estrena web
D’altra banda, una altra novetat és 

l’estrena de la web tangramjove.com, 
on hi haurà tota la informació sobre el 
servei, les activitats que es duen a ter-

me, un espai on es penjaran vídeos de 
temàtica diversa i un espai de consul-
ta online sobre orientació acadèmica, 
amor, sexualitat i prevenció de consum 
de drogues. La web també serà útil per 
a professionals i famílies amb material 
didàctic sobre ús de pantalles, autoesti-
ma, sexualitat i posar límits.

A la ludoteca, que arrenca el dia 5 d’oc-
tubre, també s’hauran de seguir mesu-
res especials com ara la creació d’un 
grup estable de màxim 12 infants per 
trimestre, les famílies no podran acce-
dir a l’espai de joc, control de tempera-
tura, ventilació, neteja i desinfecció de 
l’espai i el material i mascareta obliga-
tòria a partir dels 6 anys, entre d’altres. 
La majoria de mesures mesures també 
són vàlides per a l’espai Antistiana, que 
presta servei a infants de primària i ESO. 
La Casa dels Passos Petits, de moment, 
no obrirà portes fins que la situació ho 
permeti.

Quant a les instal·lacions esportives 
municipals, el protocol contempla me-
sures de neteja i desinfecció per franges 

A les oficines es treballa amb mascareta i  s’han instal·lat unes mampares protectores 
davant de cada taula.

Serveis municipals al 100% amb 
totes les mesures de seguretat

horàries dels espais i del material utilit-
zat, control de temperatura i ús de gel 
hidroalcohòlic i, a més, no es podrà ac-
cedir als vestidors i la ràtio per monitor 
és limitada.

Al Servei Local d’Ocupació, tant al Club 
de la Feina, com en els tallers formatius, 
les entrevistes i l’assessorament han 
reduït aforament i se seguirà el proto-
col que inclou la presa de temperatura, 
neteja i desinfecció de l’espai, cap docu-
mentació en paper i no es compartirà 
material.

Els espais turístics del municipi ja apli-
quen des de juny les mesures de segure-
tat, un màxim de 10 persones per visita 
i és recomanable la reserva prèvia per a 
un major control de l’aforament.

A la biblioteca es pot venir sense cita 
prèvia i estan a disposició dos dels qua-
tre ordinadors per fer consulta a in-
ternet. També hi ha una part de la sala 
d’adults oberta per poder fer consulta 
a sala, deures o estudiar i que també ar-
ranquem amb les formacions a les tres 
escoles del municipi i l’institut. f
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Tots els grups amb representació mu-
nicipal van votar a favor de la moció en 
defensa del manteniment de l’activitat i 
els llocs de treball de les empreses Ro-
bert Bosch, Saint Gobain i altres empre-
ses del Penedès amenaçades per tanca-
ments totals o parcials, entre les que hi 
ha Alfisa, amb seu a Santa Margarida i 
els Monjos.

La moció, presentada anteriorment 
al ple del Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès, on també va obtenir el suport 
unànime de tots els grups, va entrar per 
via d’urgència a l’ordre del dia del ple 
ordinari de l’Ajuntament corresponent 
al mes de setembre. El PSC i Junts x Ca-
talunya havien de presentar les seves 
mocions en aquest mateix sentit i final-
ment, atesa la unitat de tots els grups 
en aquest tema, van retirar-les de l’or-
dre del dia.

La moció dona suport a les mobilitzaci-
ons d’Alfisa, Saint Gobain i Robert Bosch 
i reclama la creació d’un grup de treball 
que, juntament amb altres administraci-
ons, elabori un pla de reindustrialització 
del Penedès basat en la reconversió del 
sector de l’automoció. 

També es va aprovar per unanimitat 
la moció presentada per Junts x Catalu-
nya per la suficiència financera dels ens 
locals i la moció de Poble Actiu-CUP en 
nom de les entitats de suport a Adrián 
Sas.

El ple també va donar compte de l’es-
tat d’execució del pressupost, el perío-
de mig de pagament i l’informe trimes-
tral de morositat del segon trimestre 
del 2020.

Pla Local d’Habitatge
D’altra banda, el ple del mes de juliol 

va servir per aprovar per unanimitat la 
redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge 
que permetrà definir els objectius, els 
programes i estratègies d’actuació en 
aquest àmbit els 6 anys de vigència que 
marca la llei.

La redacció del Pla preveu la implicació 
de tots els grups municipals, les entitats 
del tercer sector i totes les persones 
que hi mostrin interès, de manera que 
s’obre a un procés de participació tant 
interna com ciutadana. En paral·lel, es 
crearà una Taula municipal d’habitatge 
formada per l’alcaldessa, els portaveus 
dels grups municipals, la regidora d’Ha-

El del juliol va ser el primer ple presencial després de tres mesos de plens telemàtics.

Unitat al ple en defensa dels 
treballadors d’empreses en crisi

f Els grups es fan seva la 
moció presentada al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, 
on també va obtenir la 
unanimitat

f El ple del mes de juliol 
va aprovar la redacció d’un 
nou Pla Local d’Habitatge 
amb el suport de tots els 
partits

bitatge i Obres i l’arquitecta municipal. 
L’Ajuntament impulsa aquesta redacció 
davant la necessitat de redactar un nou 
Pla que té com a antecedent l’aprovat 
l’any 2011, vigent fins el 2014.

També es va aprovar el calendari de 
dies festius per al 2021, l’1 d’abril i 20 
de juliol per als Monjos, i l’1 d’abril i 2 
d’agost per a la Ràpita.

Amb els vots favorables de l’equip de 
govern i els vots en contra de l’oposició, 
es va aprovar una modificació de crèdit 
al pressupost general del 2020 finançat 
amb el romanent de tresoreria per a 
despeses generals per valor de 59.000€. 

També es va donar compte de l’estat 
d’execució del pressupost durant el pri-
mer trimestre del 2020, que revela que 
l’Ajuntament compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària.

El ple tornava a ser presencial, però 
sense públic, després de tres sessions 
telemàtiques a causa del Covid_19. f
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La crisi industrial al territori 
afecta el municipi

La situació del sector industrial a les 
comarques de l’Alt i el Baix Penedès, 
afectat els darrers mesos per l’amenaça 
de la pèrdua de molts llocs de treball i 
l’impacte social que se’n pot derivar, 
afecta per partida doble Santa Margari-
da i els Monjos.

D’una banda, la situació delicada que 
es viu a Alfisa, ubicada al polígon Casa 
Nova, i de l’altra, l’amenaça de tanca-
ment de dues empreses, Saint Gobain i, 
sobretot Robert Bosch, on hi treballen 
molts veïns i veïnes del municipi.

El cas d’Alfisa afecta 95 treballadors de 
la planta, dedicada a la foneria d’alumi-
ni per fer peces de motor Renault, per 
a qui treballa en exclusiva. La plantilla 
continua en vaga indefinida davant la 
nul·la activitat de l’empresa, que acu-
mula deutes amb la Seguretat Social 
i impagament de factures. El comitè 
d’empresa atribueix la situació a una 
mala gestió.

A Castellet i la Gornal, l’empresa Ro-
bert Bosch travessa un moment delicat 
després de l’amenaça de tancament de 
la planta, una mesura que podria afec-
tar els 300 treballadors directes actuals.

Des de l’Ajuntament de Santa Margari-
da i els Monjos s’han dut a terme contac-
tes amb els treballadors i l’alcaldessa, 
Imma Ferret, ha participat en la cana-
lització de les reclamacions laborals i el 
malestar dels treballadors davant d’un 
escenari gens optimista. L’alcaldessa va 
estar present a la concentració a Vila-
franca per donar suport als treballadors 
de Robert Bosch i també a la visita del 
comitè d’empresa al Parlament, on van 
explicar la situació a tots els grups po-
lítics.

A aquests conflictes laborals cal afe-
gir-hi la situació que al juliol va portar 
a la vaga els treballadors de l’empresa 
Calsonic, també al municipi. L’anunci de 
tancament de les tres plantes de Nissan 
a Catalunya afecten directament aques-
ta filial de Marelli. Les negociacions en-

tre el comitè d’empresa i la direcció van 
donar com a resultat una millora de les 
condicions per a la plantilla afectada, 27 
persones, que van finalitzar la seva fei-
na a l’empresa a final d’agost, i també 
garanties per a la plantilla no afectada. 
En aquest cas, l’Ajuntament també va 
posar a disposició els mecanismes de 
què disposa en matèria d’ocupació amb 
acompanyament i formació de les per-
sones acomiadades.

Servei Local d'Ocupació
En aquest sentit, el Servei Local d’Ocu-

pació de l’Ajuntament vetlla per fer 
front a la situació difícil que travessa el 
sector industrial del municipi, especi-
alment el relacionat amb l’automoció, 
amb una sèrie de mesures com ara faci-

La plantilla d'Alfisa està en vaga indefinida i reclama solucions a la seva situació des 
de la planta que té l'empresa al polígon Casa Nova.

litar l’accés al servei a les persones que 
estan en recerca de feina o millorar la 
seva situació laboral; accions formati-
ves per millorar els perfils professionals; 
tasques d’intermediació laboral gestio-
nant ofertes del teixit empresarial; se-
guiment periòdic de l’afectació que està 
tenint la pandèmia a la indústria local, i 
els primers passos per aconseguir que 
l’institut El Foix obtingui un cicle forma-
tiu, un projecte embrionari en fase de 
prospecció empresarial per conèixer les 
necessitats de la indústria local.

En aquest context, una bona notícia 
que arriba de Gedia, que invertirà 30 
MEUR els pròxims tres anys a la planta 
del municipi i anuncia la creació de 50 
llocs de treball fins el 2022 en línia amb 
l’ampliació de les instal·lacions. f
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Clam per un futur digne per a la 
indústria del Penedès

Més de 500 persones es va concentrar 
al polígon Casa Nova  per reclamar un 
futur per a la indústria amenaçada pels 
tancaments d’empreses, i l’elaboració 
d’un pla de reindustrialització per al Pe-
nedès.

UGT i CCOO van convocar una concen-
tració que va reunir treballadors, alcal-
des, diputats i representants polítics i 
sindicals del Penedès, Anoia i Garraf.

L’alcaldessa, Imma Ferret, va reclamar 
un pla estratègic d’inversió en infraes-
tructures, polítiques d’ocupació i plans 
de formació, així com diàleg i unitat en-
tre les parts implicades. 

Els representants d’UGT i CCOO i dels 
comitès de Saint Gobain, Robert Bosch 
i Alfisa, van reclamar accions concretes 
i urgents per mantenir llocs de treball 
dignes i de qualitat, i que la reindustri-
alització sigui clau per encarar el futur 
industrial del territori amb garanties. f
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Cloenda del 
Monjos Inclusió

El 8 de setembre va tenir lloc la cloenda 
del programa Monjos Inclusió coordinat 
entre Serveis Socials i el Servei d’Ocupació 
de l’Ajuntament i executat per Nou Set. 
El programa, que ha rebut una bona 
valoració per totes les parts implicades, 
ha tingut una durada d’un any, durant 
el qual quatre persones han treballat de 
peons de jardineria i forestal realitzant 
accions de desbrossar, jardineria, neteja 
de zones urbanes, camins, horts, ...

Durant aquest període també han rebut 
una formació professional en jardineria 
i tècniques de recerca de feina per a la 
seva incorporació al mercat de treball un 
cop finalitzat el projecte.

Els participants son persones aturades 
de llarga durada, amb risc d’exclusió 
social i necessitats econòmiques.

Ajuts a
autònoms i
comerços
L’Ajuntament ha obert la 2a convocatò-
ria per atorgar ajuts econòmics als co-
merços i autònoms que han vist reduïda 
la seva activitat per la implantació de 
mesures de contenció destinades a fre-
nar la propagació de la COVID-19.
Els ajuts podran arribar a un màxim de 
500 euros i s’atorgaran a autònoms o 

microempreses fins a 10 treballadors, 
que duguin a terme les activitats em-
presarials o comercials al municipi i que 
compleixin els requisits establerts a les 
bases de la convocatòria. La presenta-
ció de sol·licituds es pot fer fins el dia 31 
de novembre.
L'Ajuntament concedirà les subvenci-
ons fins que s'esgoti la partida pressu-
postària prevista, que és de 28.000€.

La Generalitat va 
editar un fulletó 
per a una verema 
saludable coincidint 
amb la campanya en el 
context Covid-19.
El fulletó contenia 
recomanacions tant per 
a empresaris com per a 
treballadors de la verema, a més 
de recomanacions en cas de 
tenir símptomes i els recursos 
sanitaris públics a disposició.

Quatre joves 
s’han incorporat 
a la Brigada 
Jove de l’Ajuntament. 
El projecte dona una 
oportunitat als joves que 
no estudien ni treballen i 
orientar-los per tornar a la 
formació i/o món laboral.
Es combina formació i 
treball amb un contracte 
de dos mesos, vinculat 
a la brigada municipal, 
on faran reparació 
i manteniment.
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Balanç d’activitats
municipals
Tot i les limitacions obligades per la 
pandèmia, les activitats proposades aquest 
estiu pels serveis municipals han tingut una 
bona resposta.
A nivell de turisme, les visites individuals i en 
grup al Ciarga i al Castell de Penyafort s’han 
saldat amb un total de 400 persones, entre 
juny i setembre, que s’han apuntat a les 
diferents iniciatives. Així mateix, la Quadra ha 
rebut 170 visites només el cap de setmana de 
Festa Major dels Monjos.
D’altra banda, els inscrits a l’escola d’estiu 
2020 van ser un total de 92 infants d’entre 
P-3 i segon d’ESO.
En aquesta ocasió, no es van dur a terme els 
diferents torneigs esportius d’estiu com és 
habitual.

Comença el nou 
curs pastoral
La parròquia de Santa Margarida reprèn 
les activitats per al nou curs després de 
l’aturada per la pandèmia. Les eucaristi-
es a partir del 31 d’octubre es faran en 
horari d’hivern a les 19h els dissabtes, i 
els diumenges es mantenen a les 12h i 
amb un aforament del 50%.
A l’octubre es faran les inscripcions a 
la catequesi, que es durà a terme amb 
totes les mesures de seguretat vigents.

Els funerals es mantenen al tanatori de 
Vilafranca i la celebració de baptisme, 
matrimoni i altres serveis com visita de 
malalts i comunió a casa.
Així arrenca el curs pastoral que s’anirà 
adaptant a la situació sanitària de cada 
moment. Per qualsevol informació cal 
trucar al 93 898 0051.

L'Ajuntament de 
Santa Margarida 
i els Monjos va 
rebre el reconeixement 
Administració Oberta 
que atorga el Consorci 
Administració Oberta 
de Catalunya (AOC), que 
l'acredita com un dels ens 
capdavanters en l'impuls 
de l'administració digital 
i el govern obert en 
municipis d'entre 5.001 
i 20.000 habitants.

Rosalia Bertran 
Rovira, veïna 
del municipi va 
complir 100 anys el passat 
agost i l'Ajuntament la 
va homenatjar i felicitar 
l'aniversari. Per això 
l'alcaldessa, Imma Ferret, 
juntament amb la regidora 
de Gent Gran, Filo Martínez, 
la van anar a visitar, li 
van portar un obsequi i 
van passar una estona 
conversant amb ella. 
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Pluja, calamarsa i ventades per 
a un setembre mogut
El setembre ha estat un 

mes mogut meteorolò-
gicament parlant. Episo-
dis de pluja, vent i fins i 
calamarsa van confluir a 
la comarca, també a San-
ta Margarida i els Mon-
jos amb afectacions de 
diversa consideració.

La tarda 10 de setem-
bre es va produir una 
tempesta de pluja i ca-
lamarsa que va afectar 
especialment la Ràpita 
i Sardinyola. Segons les 
dades de l’estació me-
teorològica de l’Ajunta-
ment,  aquell dia es van 
registrar valors de pluja 
de 31 litres/m2 i un pic 
de 67,6 km/h pel que fa 
al vent.

Les afectacions, especi-
alment per la calamarsa, van quedar pa-
leses als carrers, camps i en alguns equi-
paments i habitatges particulars. Es van 
produir inundacions en baixos de cases i 
pàrquings. L’acumulació d’aigua també 

Els carrers de Sardinyola van quedar ben blancs a causa de la calamarsa 
que va caure en poca estona la tarda del 10 de setembre.

El mateix cas es va do-
nar en equips munici-
pals. La pluja va inundar 
la part de vila del Foix a 
l’escola Dr. Samaranch 
i a l’escola Sant Domè-
nec de la Ràpita va ocu-
par la planta baixa, i al 
pati d’educació infantil 
va cedir l’estructura 
del tendal. Tot plegat a 
quatre dies de l’inici de 
curs, fet que va obligar a 
intervenir ràpid per dei-
xar-ho en condicions per 
al primer dia de classe. 
Pel que fa a les instal·la-
cions esportives, la més 
afectada va ser el pave-
lló municipal, amb inun-
dació de passadissos i 
lavabos.

La pluja durant el se-
tembre ha sigut de gairebé 94 litres/
lm2. El dia més ventós va ser el 25 de 
setembre, quan es va haver d’activar el 
pla VENCAT, amb un pic màxim de vent 
72,4 km/h. f

es va evidenciar en espais com la pista 
de la Ràpita, que va quedar plena de 
fang, així com també l’eix cívic entre la 
Ràpita i els Monjos i les passeres sobre 
el Foix. Tot es va netejar per deixar-ho 
net de la runa arrossegada per l’aigua.

Caminada contra el canvi climàtic. En el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura es va fer  una caminada amb un recorregut de 6 quilòmetres pel terme 
municipal. La mateixa setmana es va celebrar el dia de reflexió sobre l’ús del vehicle privat, el 
Dia Europeu sense cotxes, per millorar la circulació i la seguretat als carrers.

Festa Major
simbòlica a
Cal Rubió
A causa de la situació sanitària, Cal Ru-
bió no organitzarà la festa major d’octu-
bre com és habitual. Malgrat tot, però,  
juntament amb l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos i com a mostra 
de suport a la cultura, les dues parts han 
acordat que es faran dos actes de ma-
nera simbòlica: Diumenge, 11 d’octubre, 
a les 22.30h, castell de focs des dels bal-
cons i patis, i dilluns, 12 d’octubre, a les 
12h, emissió de l’actuació dels balls folk-
lòrics de la Festa Major 2018 pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament.
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El parc 
d’activitats del 
costat de la 
piscina inclou espai per 
practicar bàsquet, tennis 
taula i workout. El consell 
jove municipal va participar 
en el disseny de la zona 
junt amb els serveis tècnics 
i amb la implicació del 
servei d’Esports i Joventut, 
que el van fer arribar als 
encarregats tècnics.

Torna la
campanya
"Compra a prop"
El 25 d’octubre comença la 6a edició del 
Compra a prop, la campanya comerci-
al de reforç del comerç local i promo-
ció del turisme , que uneix esforços de 
Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola 
i Castellet i la Gornal. La inauguració es 
farà a Santa Margarida i els Monjos i fi-
nalitzarà el 22 de novembre.
L’any passat es va es-
trenar la butlleta elec-
trònica a través d’un 
codi QR a les urnes i en 
aquesta ocasió, el codi 
estarà incorporat al 
dors de la butlleta i es 
podrà escanejar des de 
qualsevol lloc. L’altra 
novetat és que per pri-
mera vegada es farà un 
estudi d’impacte eco-
nòmic de la campanya.
L’any passat hi van participar 140 esta-
bliments i es van repartir 80 premis en 
el sorteig entre les 60.000 butlletes re-
partides.

La Taula per a 
la reactivació 
del comerç  s’ha 
reunit els darrers mesos 
amb l’objectiu de copsar 
la situació que travessa 
el sector i ajudar a 
encarar el futur amb un 
nou pla de treball. En 
paral·lel, per adaptar-se 
a la situació postCovid es 
duen a terme tallers de 
competències transversals 
i de digitalització.

Comerç del Foix
estrena app i targeta 
de fidelització 

L’associació Comerç del Foix ha impulsat una inici-
ativa per dinamitzar el teixit comercial del munici-
pi, aquest cop, amb una targeta de fidelització dels 
clients, que només es podrà fer servir als establi-
ments adherits.

Fins al moment ja són una dotzena els establiments 
de l’associació que participen en aquesta nova pro-
posta. La targeta física ja es pot adquirir en aquests 
comerços i, mitjançant un codi QR, també s’obtin-
drà una aplicació que permetrà fer-la servir a través 
del mòbil. Cada cop que es compri als establiments 
adherits s’acumularan eurofoix, euros que només 
es podran gastar després en qualsevol dels establi-
ments participants.

L’objectiu de l’associació és arribar a final d’any a 
una seixantena d'adherits, al que es veu com una 
eina d’ajuda a la dinamització del comerç local.
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Festa del Most 
en context Covid
El Grup de Joves de la Ràpita ja prepa-
ra la Festa del Most que, malgrat la Co-
vid-19, mantindrà actes presencials per 
incentivar la viticultura i compleixin tots 
els protocols sanitaris.  
La comissió organit-
zadora opta per fer 
actes presencials com 
l’exposició de vins i ca-
ves del Penedès i els 
espectacles que es fan 
dins la sala del Centre 
Cultural Recreatiu i Ra-
pitenc, entre d’altres, 
en un format alternatiu i amb un control 
d’aforament, basat en el lliurament de 
tiquets que prioritzi l’accés als socis del 
CCRR, per mantenir les mesures de se-
guretat. La Festa del Most es farà el 14 
i 15 de novembre i els espectacles són 
convertibles a una versió en línia si la 
situació sanitària no permet fer-los com 
estan previstos inicialment. A causa de 
la situació sanitària, actes consolidats 
com el Corre-cellers i el concurs de Tas-
ta-vins no es podran fer. 

La Fira de la Trashumància es 
converteix enguany en festa

L’organització de la que havia de ser 
aquest 2020 la 6a edició de la Fira de la 
Transhumància es manté però converti-
da en festa per a l’ocasió. La pandèmia 
també ha obligat a realitzar canvis i a 
aplicar mesures que feien inviable l’es-
tructura tradicional de la fira i s’ha optat 
pel canvi de format. Les dates s’han fi-
xat per al 23, 24 i 25 d’octubre i es preve-
uen diversos actes per a tots els públics.

El programa, amb tots els actes gratu-
ïts i inscripció prèvia, arrenca el dia 23 
amb una ruta a peu pel Camí Ramader 
de Marina i una etapa entre els Hosta-
lets de Pierola i Sant Quintí de Mediona. 
Una altra etapa de la ruta, aquesta entre 
Sant Quintí i Santa Margarida i els Mon-
jos es farà l’endemà, dissabte (per a in-
formació, vegeu l’agenda d’octubre).

El programa d’actes de divendres con-

tinua a la biblioteca, amb un espectacle 
infantil a les 17.30, a càrrec de laberta 
delpoblet. Ja dissabte, a les 18h, als jar-
dins de la Casa de Cultura Mas Catarro, 
un altre espectacle infantil amb Miquel 
Ukekontes. Aquesta activitat està vin-
culada al festival EVA.

En el mateix escenari, però a les 20h, 
concert a càrrec de River Omelet. 
Aquest concert i l’espectacle infantil de 
divendres s’emmarquen en la progra-
mació de Viu el Parc.

La festa finalitzarà diumenge, 25 d’oc-
tubre, amb una altra etapa del Camí Ra-
mader de Marina, que sortirà de Santa 
Margarida i els Monjos i finalitzarà a Vi-
lanova i la Geltrú, amb una distància de 
24 quilòmetres i de dificultat moderada. 
Inscripcions al 93 8980211 o a info@ca-
miramaderdemarina.cat. f

Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. Les obres es poden 
presentar fins el 17 de desembre. El 15 de gener s’inaugura la mostra, que es podrà veure fins 
el 5 de febrer a la Casa de Cultura Mas Catarro, el 28 de gener es lliuraran els premis infantils i 
el 29, els d’adults. Les bases per adults i infants es poden consultar a la web de l’Ajuntament. 

Convocatòria de 
premis literaris
Les inscripcions  per participar als pre-
mis literaris Joan Mañé Guillaumes, 
que organitza el Grup d’Estudis Rapi-
tencs (GER) ja són obertes i el termini 
per presentar les obres finalitza el dia 
21 d’octubre, en les categories infantil i 
juvenil (de P-3 a batxillerat) i adults. Els 
alumnes d’infantil han de presentar un 
dibuix, i la resta de categories, prosa o 
en poesia.
Fins als 18 anys es concediran dos pre-
mis en llibres per curs  i per als adults, 
125€ i 65€ per al primer i segon premi, 
respectivament, tant poesia com en 
prosa. Les obres es poden presentar 
presencialment al Centre Cultural Re-
creatiu Rapitenc (GER), a l’escola Sant 
Domènec i a l’Ajuntament.
Si la presentació és telemàtica cal enviar 
un correu a ger.larapita@gmail.cat
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Davant la incertesa a causa de la cri-
si sanitària i social que provoca la Co-
vid_19, representants de les set carros-
ses de Santa Margarida i els Monjos han 
acordat que no participaran a cap rua de 
carnaval del 2021 de les comarques de 
l’Alt i el Baix Penedès. Per aquest motiu, 
no començaran a treballar ni preparar la 
infraestructura necessària tal i com es 
fa cada any per aquestes dates.

Treball conjunt
Reunides les dues parts, la regidoria de 

Cultura i els grups han acordat no fer el 
carnaval tal i com es desenvolupa habi-
tualment al municipi, sinó que treballa-
ran conjuntament per consensuar una 
proposta d’acte simbòlic a Santa Mar-
garida i els Monjos el cap de setmana de 
carnaval, sempre que la situació sanità-
ria del moment ho permeti i es puguin 
garantir les mesures de seguretat ne-

La regidora de Cultura s'ha reunit amb representants de tots els grups.

cessàries. Segons l’evolució de la situa-
ció es prendran les decisions oportunes.

Tot i que l’Ajuntament va apostar per 
celebrar unes festes majors controla-
des i amb aforaments limitats, aquesta 
organització i evitar aglomeracions de 
gent no es pot garantir per Carnaval, 
per aquest motiu s’ha pres la decisió de 
no organitzar el Carnaval amb el funcio-
nament habitual.

La decisió l’han pres la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament i representants de 
les set carrosses del municipi: Associa-
ció Fem Pinya, Associació Els Totxos, As-
sociació Esplai Carnavalístic dels Mon-
jos, Associació Carrossa de la Ràpita, 
Tatoo Monjos, Greska Team Sardinyola 
i Xelolo’s. 

Tradicionalment la rua de Santa Mar-
garida i els Monjos és cada any una de 
les més concorregudes i lluïdes de la co-
marca f

Actes a la 
Margaridoia, 
malgrat la Covid 
La pandèmia va obligar a suspendre 
els més de 25 actes que la societat 
la Margaridoia tenia previstos entre 
març i juliol. Amb tot, es va poder 
celebrar l’assemblea de socis, la 
revetlla de Sant Joan i actes de 
Festa Major, tot amb aforament 
limitat i seguint les normes de 
seguretat. La junta directiva ha 
continuat treballant i s’han dut a 
terme diferents millores.
La nova temporada, sempre 
subjecta a l’evolució de la 
pandèmia, comença el 18 d’octubre 
amb la Festa del Soci. S’han 
programat també concerts de 
petit format, obres de teatre, 
exposicions i conferències, només 
per a socis, amb inscripció prèvia i 
aforament limitat.
Han començat les classes de 
ball de saló (per a parelles que 
convisquin), ball en línia i country. 
Per inscripció, a la secretaria de la 
Societat els dimarts de 6 a 8 h. de la 
tarda, al mail s.c.s.lamargaridoia@
gmail.com o bé a l’hora de cada 
classe.

Acord per fer un acte
simbòlic pel Carnaval 2021
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"Treballar amb infants és una 
feina molt agraïda"

Montse Mateu al pati de l’escola Sant Domènec de la Ràpita i Teresa Arnabat a l’aula del Dr. Samaranch, on ha impartit el seu darrer 
curs com a mestra

Aquest any tan diferent per a tothom, 
ha tingut un setembre amb un inici de 
curs estrany per a la docència i l’alum-
nat. Hi ha dues persones al municipi, 
però, a les quals el setembre se’ls va fer 
doblement estrany. Montse Mateu i Te-
resa Arnabat, després de tota una vida 
dedicada a ensenyar viuen el seu primer 
curs sense classes, sense infants, sense 
escola perquè els ha arribat l’hora de la 
jubilació.

Com heu viscut aquest inici de curs do-
blement estrany per a vosaltres?
MM: La nova etapa ve de temps enrere 
perquè amb el tancament de les escoles 
al març ja ha sigut tot diferent. Per tant, 
el canvi no és tan gran com si la situació 
fos l’habitual.

TA: Igual. En acabar de manera atípica 
no et fas massa la idea. Ara només pen-
ses que no has de passar per aquest en-
renou que hi ha a les escoles. Com que 
el curs no ha començat amb normalitat 
tampoc et fas la idea de la jubilació.

Com heu encaixat la jubilació?
TA: Em va costar molt decidir-me. Des 
dels 14 anys treballant, pensar que no 
treballaràs mai més és difícil. L’escola ha 
estat la meva segona casa i ho trobaré a 
faltar molt.

Entrevista

MM: Jo ja ho tenia decidit el curs passat 
i ja em vaig fer la idea. La meva intenció 
és no desvincular-me del tot de l’escola 
i ajudar en tot el que pugui, tot i que per 
ara no podrà ser.

Què us va portar a fer-vos mestres?
MM: Jo ja vaig ser alumne de l’escola 
de la Ràpita. Però va ser una mestra 
que vaig tenir a  Vilafranca, que em va 
marcar tant que als 9 anys ja vaig deci-
dir que seria mestra. No me’n penedei-
xo gens, contenta d’haver treballat del 
que m’agradava.
TA: De petita no m’agradava gaire estu-
diar, però sí que m’agradaven molt els 
nens. Vaig fer un curs de puericultura i 
vaig començar a treballar a la llar dels 
Monjos i més endavant vaig estudiar 
magisteri. 

És realment una professió tan vocacio-
nal com diuen?
MM: és que si no tens vocació és una fei-
na molt dura. És una professió molt agra-
ïda i val la pena que hi treballi gent que hi 
posi ganes i gaudeixi fent aquesta feina.

f "Si no tens vocació és una feina 
molt dura. La gent que hi treballi 
hi ha de posar ganes i gaudir de la 
feina”
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Montse Mateu
fclaríssim des dels 
9 anys
La Montse Mateu és 
el clar exemple de 
mestra vocacional. 
Tan vocacional 
que als 9 anys ja va 
decidir que volia ser 
com aquella mestra 
de la seva escola, 
aleshores a Vilafranca, que la va marcar 
per la resta de la seva vida. Després de 
40 anys de professió ha passat per les 
classes d’infantil i de primària. Es jubila a 
l’escola Sant Domènec de la Ràpita, de la 
que ja en va ser alumna, i on ha estat cap 
d’estudis i també directora. Amb aquest 
bagatge tan extens i una trajectòria 
tan llarga, la Montse està encantada 
de comprovar com alguns infants que 
han passat per les seves aules en aquest 
tram final de la seva carrera, ja són fills 
d’alumnes que va tenir fa molts anys. Un 
goig per a ella conservar aquests records

Teresa Arnabat
funa vida al samaranch
Es pot dir que Teresa Arnabat s’ha passat 
més de mitja vida a l’escola Dr. Samaranch 
i Fina dels Monjos, 
exercint al mateix 
centre i també sempre 
amb els més petits, 
a l’etapa d’educació 
infantil. Treballadora 
incansable, al peu 
del canó des dels 14 
anys, la seva devoció 
pels infants la va portar a estudiar el que 
fa anys es deia puericultura. Després de 
passar per la llar d’infants dels Monjos, 
va començar a estudiar magisteri  per 
tal de poder exercir en una escola i 
des del 1991 sempre o ho fet al mateix 
centre. La Teresa,  una enamorada 
de la seva professió, s’emociona 
recordant com és de gratificant la 
docència i l’alegria que li produeix 
trobar-se antics alumnes pel carrer, als 
quals, en créixer quasi no reconeix. 

Entrevista

TA: És que no és només fer de mestra, 
hi ha més coses, has d’arribar a captivar, 
no és només la típica feina funcionarial 
i prou. Es necessita posar-hi emoció, im-
plicació...

Com ha de ser una bona mestra?
TA: T’han d’agradar els infants, tenir 
molta paciència, intentar entendre els 
alumnes i no anar només a fer classe i 
prou
MM: Jo afegiria, gaudir d’aquesta feina

Quines diferències trobeu en l’ense-
nyament de quan vau començar res-
pecte l’actualitat?
MM: Els canvis són en molts aspectes: 
alumnat, famílies, edificis, tipologia 
d’ensenyament, tecnologia. Els canvis 
estan molt bé sempre hi quan es treballi 
i representin una millora.
TA: Ha d’anar canviant la manera d’en-
senyar, l’alumnat no pot estar cinc ho-
res assegut en una cadira i no fer res 
més que escoltar.

En aquest sentit, l’allau de recursos pe-
dagògics i tecnològics és positiva?
TA: Els recursos tecnològics són eines 
que ajuden molt i crec que l’escola no 
en fa abús, ho té controlat.
MM: L’escola ha de vetllar perquè 
l’alumnat faci un bon ús d’aquests re-
cursos, no només a l’escola sinó a les 
cases, saber triar bé la informació, que 
sigui una eina útil i no una font de pro-
blemes.

Vosaltres que us heu passat mitja vida 
ensenyant, què heu après de l’alumnat?
MM: A ser pacient, cosa a vegades com-
plicada, respectar les diferents opini-
ons, madurar com a persona i ser cons-
cient de les pròpies limitacions.
TA: Respecte i estimació

Tornaríeu a ser mestres?
MM: I tant que sí! Tornaria a ser mestra 
i a treballar en les condicions que ho he 
fet. Ha sigut un goig i una alegria.
TA: Amb els ulls tancats, hi tornaria! És 
molt gratificant, m’emociono i tot, i els 
infants són molt agraïts.

Un desig?
MM: molta sort, a tot el personal tant 
docent com no docent, i que passi ràpid 
aquesta situació per tornar a treballar 
en condicions. L’escola ha d’ajudar els 
infants a tirar endavant i ser el màxim 
de feliços possible.
TA: sort! Som un col·lectiu que a vega-
des amb pocs recursos treu forces d’on 
sigui. Els efectes de la pandèmia a nivell 
d’aprenentatge no em preocupen, si no 
aprenen a dividir al març, n’aprendran a 
l’octubre. Els infants tenen més capaci-
tat d’adaptar-se a les situacions que els 
adults.

Montse Mateu i Teresa Arnabat en plena conversa sobre el curs tan atípic
que ha començat

f ”Ha de canviar la manera 
d’ensenyar, l’alumnat no pot estar 
5 hores assegut en una cadira i 
només escoltar”
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Unes festes 
majors 
excepcionals

n any excepcional, festes 
majors excepcionals. La 
Covid_19 ha condicionat 
molts àmbits de les nostres 
vides, també el social, però 
això no ha impedit que 
aquest estiu tan estrany es 
respirés festa amb actes, a 
vegades virtual, a vegades 
in situ, que han bastit 
l’esquelet d’un programa 
adaptat a la nova situació, 
que s’ha hagut de viure 
diferent però conservant 
l’essència de la tradició i el 
caire popular de les festes 
majors.
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El correfoc a càrrec del Drac dels Mon-
jos i el Ball de Diables dels Monjos Span-
tus va posar punt i final a la Festa Major 
2020 dels Monjos, una celebració en-
guany diferent i adaptada a la situació 
sanitària a causa de la Covid_19.

Durant tres dies es van succeir 25 actes 
per a tots els públics, que es van poder 
seguir alguns de manera presencial, 
amb reserva prèvia i accés controlat 
seguint totes les mesures de segure-
tat, i també de manera virtual gràcies a 
l’emissió en straming d’alguns d’ells.

La Festa Major 2020 va tenir un caire 
simbòlic sense perdre l’essència po-
pular i tradicional que la caracteritza. 
No va faltar el pregó, a càrrec del Ball 
de Diables Spantus que compleixen 40 
anys, ni les actuacions musicals, les ma-
tinades, el Ball de lluïment, el castell de 
focs o l’ofici solemne, tot amb totes les 
mesures higièniques obligatòries i la dis-
tància reglamentària.

En aquesta ocasió, ateses les circums-
tàncies excepcionals, la Festa Major 
s’havia pensat per als veïns i veïnes del 
municipi i tots els actes els va organitzar 
l’Ajuntament amb la col·laboració d’una 
Comissió d’Entitats vinculades a la Festa 
Major.

D’altra banda, l’organització va posar 
a la venda mascaretes higièniques, la 
recaptació de la qual s’ha destinat al 
Banc d’Aliments de Santa Margarida i 
els Monjos. Amb la venda d’aquestes 
mascaretes es van recaptar 810€.

D’altra banda, la Ràpita també va tenir 
la seva festa major d’estiu, que va ha-
ver d’adaptar també al context sanitari 
d’excepcionalitat.  Per aquest motiu es 
van prioritzar els actes virtuals, que es 
van poder seguir a través de les xarxes 
socials de les entitats implicades. En to-
tal, una dotzena d’actes des del 31 de 
juliol amb el pregó a càrrec de l’Escola 
de Puntaires Sant Raimon de Penyafort, 
amb motiu del seu 20è aniversari fins el 
dia 2 d’agost amb el tradicional castell 
de focs de cloenda.

Entremig hi va haver actes  pensats per 
al públic infantil, matinades i una cursa 
d’orientació pel poble. El Ball de Diables 
de la Ràpita hi va posar el foc com cada 
any amb l’encesa de lluïment que va 
comptar amb ballades en quatre punts 
diferents i la representació de l’auto sa-
cramental i la lectura de les sàtires, tot 
enregistrat prèviament. També es va 
emetre la reposició de la fogardera de 
la festa major de l’any passat. 
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La dels Monjos va ser una festa major diferent però n’hi va haver. Amb totes les mesures higièniques i de seguretat, 
mascaretes, distància, desinfecció de mans i dels espais. Hi va haver actes previs, com la presentació dels nous vestits del Ball 
de Diables dels Monjos Spantus, que també va signar el pregó amb motiu enguany del seu 40è aniversari; visites comentades 
a la Quadra i concerts, amb aforament controlat i retransmesos en streaming.
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La Ràpita també fa Festa Major 
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Activitats
esportives per a 
adults i infants
Les inscripcions a les activitats espor-
tives organitzades pel servei d’Esports 
de l’Ajuntament per al curs 20-21 van 
començar deu dies més tard del previst 
per reorganitzar l’oferta i adaptar-la a 
les exigències de la situació sanitària.
Finalment, hi haurà activitats tant per 
a adults, les mateixes previstes inicial-
ment, com per a infants, amb algunes 
modificacions. S’han canviat algunes 
activitats de dia i d’emplaçament i se 
n’han suprimit d’altres per tal d’adap-
tar l’organització a les mesures de 
seguretat vigents.Tota la informació es 
pot consultar a la web de l’Ajuntament 
(santamargaridaielsmonjos.cat i a la 
web d’Esports (esports.smmonjos.cat)

Laia López, de 14 anys i de Santa Margarida i els Monjos, va 
obtenir la medalla de bronze en el campionat d'Espanya de Ponis 2020 en la modalitat de doma 
clàssica i la puntuació mínima per participar en el campionat d’Espanya. A més, Laia López 
també va obtenir la medalla de plata per equips i la millor nota en qualitat del campionat.

9.000 banyistes
a la piscina 
municipal 
La temporada d’estiu a la piscina muni-
cipal de Santa Margarida i els Monjos 
ha finalitzat amb un bon balanç d’assis-
tència a les instal·lacions. Aquest estiu 
han passat pel 
recinte 9.034 
persones en 
els 77 dies que 
ha estat en fun-
cionament de 
juny a setem-
bre. Aquesta 
xifra dona una 
mitjana de 117 
persones per 
dia a la piscina municipal.
Cal recordar que aquesta temporada la 
piscina municipal també s’ha vist afec-
tada per les mesures restrictives i de 
seguretat per tal d’adequar l’espai i el 
funcionament a les mesures per com-
batre la Covid19. Per aquest motiu es va 
habilitar una plataforma per fer reserva 
prèvia, dividint el dia en franges de tres 
hores.

El sènior masculí del Club Vòlei Monjos, va assolir per 
primer cop l’ascens a 1a Nacional. Després d’acabar com a segon classificat, 
l’equip liderat per Facundo Ávila jugarà a la tercera categoria estatal. 
El cadet i juvenil femení també ascendeix a primera catalana després d’acabar terceres 
en la classificació conjunta, el que suposa l’ascens per primer cop en la història del club.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Commemorem la Diada Nacional de Catalunya
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Passat l’estiu i tot just començat el nou curs davant la tornada 
a l’escola dels nostres infants, s’hi han dedicat molts esforços, 
juntament amb els centres escolars per tal que aquesta torna-
da sigui de la forma més segura possible. Però, si hi ha una cosa 
important, a banda de la situació sanitària, són les notícies de 
tancament d’empreses, que afecta també veïns i veïnes al nostre 
municipi amb empreses com Marelli o Alfisa. O com els anuncis 
de Saint Gobain a l’Arboç o Robert Bosch a Castellet, que supo-
sa un impacte social i econòmic molt important al territori, amb 
pèrdues de molts llocs de treball directes i indirectes. La situació 
estratègica de la nostra comarca i l’equilibri aconseguit entre es-

pais protegits, cultiu de la vinya i l’activitat industrial, conformen 
una oferta diversificada que les administracions han de defensar 
com a model de referència. Aquest és el model que defensem els 
i les socialistes al nostre municipi, mantenint i enfortint aquests 
sectors i lluitant per la defensa de l’ocupació. Cal diàleg i acord i 
que la nostra veu sigui escoltada per la Generalitat en la transfor-
mació que necessita la nostra indústria. Una re-industrialització 
ordenada, equilibrada i amb el manteniment dels llocs de treball. 
Continuarem lluitant!
www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjos               

En defensa de l'activitat industrial
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Entrem de ple en una de les tardors més complicades dels dar-
rers anys a causa de la triple combinació de crisi sanitària, crisi 
econòmica i crisi democràtica que estem patint, especialment a 
Catalunya.
Des d’ERC Santa Margarida i els Monjos som plenament cons-
cients dels reptes que se’ns plantegen a nivell municipal, ja que 
aquest govern segueix entestat en prioritzar els interessos parti-
distes del PSOE en detriment de les necessitats de tota la pobla-
ció, sigui independentista o no.
Ens xoca especialment que el PSC sigui del tot incapaç de posici-
onar-se en un tema tan fonamental com el dels romanents dels 

ajuntaments. D’altra banda, celebrem el recent canvi de criteri 
del govern en relació a l’organització d’esdeveniments populars, 
ja que contràriament al que va decidir en relació a la festa major 
ara sí que prioritzen els criteris sanitaris quan es tracta de prepa-
rar el carnaval.
Ens temem, però, que aquest govern continuarà actuant mogut 
pel partidisme de curta volada que el caracteritza...
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

Tardor complicada, govern inexistent

El passat  11 de setembre de 2020  l’equip de govern del PSC va 
organitzar un acte “institucional” de la Diada Nacional de Cata-
lunya, on NO hi va participar cap dels grups polítics que estem a 
la oposició ( ERC, CUP-PA, JXCAT) i on NO es va recordar el 1714, 
pèrdua dels drets i llibertats del poble de Catalunya,  ni l’1 d’octu-
bre, ni el dret a l’autodeterminació, ni els presos i exiliats polítics,  
ni la repressió de l’Estat que patim, ni la fugida “ permesa” del 
Borbó, ni les 2.850 persones encausades pel procés, ni tan sols 
la defensa de les institucions catalanes, en un moment en què 
segurament el President de la Generalitat de Catalunya serà in-
habilitat per penjar una pancarta al balcó del Palau demanant “ 
llibertat d’expressió”.

I ho han volgut tapar amb un record als afectats per la pandèmia 
del COVID que tots estem patint i que podem recordar i agrair 
tots els dies de l’any perquè  encara no ha passat.
Aquesta és la manera d’entendre la festa Nacional de Catalunya 
pel PSC,  deixar al marge dels actes institucionals els  represen-
tants de la ciutadania que cada any per la Diada sortim als carrers 
a reivindicar la nostra identitat, els  nostres drets i els nostres 
anhels de llibertat.  AIXÍ NO, així NO es pot  construir un país mi-
llor pels nostres fills i les generacions futures, tapant-nos  la veu, 
doncs  ha recordat més  un acte d’abans de 1979 que del 2020. 
Sou a temps de rectificar.




