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Els jaciments de Sant 
Llorenç de la Senabra 
La Diputació de Barcelona ha lliurat  a l’Ajuntament, l’estudi històric sobre el barranc de Sant 
Llorenç  on hi ha una sèrie de jaciments patrimonials d’alt valor, com l’església romànica de 
Sant Llorenç de la Senabra, la covota de Sant Llorenç, ocupada per establiments humans 
entre el Neolític i l’època contemporània, i el nucli de la Senabra, un llogaret format per 
l’església romànica de Santa Maria, un mas, una masoveria i altres construccions annexes.
L’estudi documental mostra l’existència d’habitants al lloc de la Senabra entre els segles 
X i XII, probablement agrupats entorn de la capella de Sant Llorenç, bastida durant aquest 
període. Les dades documentals no han permès determinar exactament quan va produir-
se l’abandonament d’aquest nucli, segurament denominat de les Malloles o Arenyols, ni 
d’aquella capella, que la investigació arqueològica va situar entre els segles XII i XVII.
Entre les fonts documentals trobades, se sap que entre els segles XVI i XVII  la capella estava 
abandonada i les cases del puig enderrocades. 
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Pla de foment de l’ocupació per 
pal·liar els efectes de la crisi
L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, amb l’objectiu de pal·liar les 
conseqüències de la crisi sanitària, eco-
nòmica i social causada per la pandèmia 
i la conseqüent aturada en l’economia i 
destrucció de l’ocupació, impulsa un Pla 
de foment de l’ocupació per reactivar-la 
i millorar l'ocupabilitat de les persones 
en situació d'atur. 
El Pla de foment de l’ocupació desen-
voluparà plans d’ocupació a través del 
projecte Brigada Jove i del Pla de reac-
tivació de l’ocupació amb prioritat per 
a persones en situació d’atur, inscrites 
al SLO i al SOC, que hagin exhaurit la 
prestació o subsidi o que no tinguin in-
gressos en la unitat familiar o nucli de 
convivència familiar. A causa de les ne-
cessitats detectades, dins el projecte 
de foment de l’ocupació és realitzaran 
plans d’ocupació que donaran feina a 14 
persones el 2021 amb contractes tem-
porals de 6 mesos. D’aquestes contrac-
tacions, 10 seran a jornada complerta i 4 
a mitja jornada. 
Dins del projecte es contractarà perso-
nes amb diferents perfils ocupacionals. 
Protecció i manteniment de zones na-
turals i urbanes, que ocuparà dues per-
sones com a peó forestal i de jardineria, 
per fer tasques de jardineria, neteja i 
desbrossada; un auxiliar informàtic/ad-
ministratiu, que donarà suport a la digi-
talització dels comerços i a l’Associació 
de comerciants, davant el canvi de mo-
del de negoci generat per la pandèmia; 
dues persones com a agents cívics amb 
la missió de donar informació de reco-
llida dels residus en el marc de la prova 
pilot conjunta amb la Mancomunitat Pe-
nedès-Garraf; dues persones com a peó 
de brigada realitzant tasques de cons-
trucció, pintura, arranjaments de via 
pública i manteniment d’espais, i dues 
persones com a conserges per donar 
suport a l’increment de feina provocat 
per la pandèmia i que realitzaran el con-
trol de mesures de prevenció davant la 

La brigada jove en una intervenció de l'any passat.

corporar-se al món laboral. El mateix 
projecte ocuparà quatre dones com a 
auxiliars de costura que duran a terme 
la reutilització de les peces del Banc de 
la roba, la seva venda en una botiga so-
cial, peces de roba noves, arranjaments 
de roba externa, crear peces de decora-
ció i potenciar el cooperativisme i l’em-
prenedoria. f

Covid_19.
Dins del projecte “Forma’t i coopera 
entre betes i fils”, s’ocuparà una perso-
na com a gestor/a del projecte i forma-
dor/a professional. Així, s’impulsarà una 
iniciativa gestionada des de les àrees 
d’Ocupació i d’Economia Social i Soli-
dària dirigit al col·lectiu de dones sense 
formació, a l’atur i amb ganes de rein-

3a edició de la Brigada Jove 
Dins del Pla de foment de l’ocupació es durà a terme la 3a edició de la Brigada Jove, un 

projecte fruit del treball en xarxa dels serveis d’Ocupació, Educació i Joventut de l’Ajuntament, 
que també implica la participació d’altres àmbits municipals.

El projecte s’adreça a joves d’entre els 16 i els 22 anys, que no han seguit cap itinerari 
formatiu ni laboral. L’objectiu és que mitjançant un contracte de tres mesos de feina 
remunerada i completat amb tutories setmanals reforçant el treball en equip, els joves, un 
cop hagin finalitzat el seu pas per la Brigada Jove, puguin continuar la recerca de feina de 
manera autònoma o reprenguin la formació reglada o professional.

En aquesta ocasió, cada participant passarà per tots els itineraris que es proposen, 
desenvolupant cada mes una ocupació diferent de les quatre proposades en el projecte, que 
en aquest cas seran: peó de brigada, consergeria, auxiliar de llar d’infants i peó forestal.
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El darrer ple de l’any va servir per apro-
var inicialment una modificació de crèdit 
al pressupost del 2020 per suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari finançat 
amb romanent de tresoreria i baixes de 
crèdit d’aplicacions pressupostàries per 
valor de 2.760.000€.

Atès que a causa de la situació sani-
tària ocasionada per la pandèmia de la 
Covid_19 els ajuntaments poden dispo-
sar dels seus romanents de tresoreria 
sense màxim de despesa, l’equip de go-
vern va voler incorporar i suplementar 
crèdit ja enguany per poder fer front a 
la despesa corrent extraordinària que 
ha generat l’emergència sanitària amb 
l’objectiu d’aconseguir la reactivació so-
cioeconòmica del municipi. 

La modificació de crèdit del pressu-
post 2020, aprovada inicialment amb els 
vots de l’equip de govern, les abstenci-
ons d’ERC i JuntsxCat, i el vot en contra 
de Poble Actiu-CUP, es tramita en la mo-
dalitat de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris. En el primer cas, bona 

f La modificació de crèdit 
al pressupost del 2020 es va 
aprovar inicialment per un 
valor de més de 2.760.000 €

f El ple aprova el 
nomenament de jutge de 
pau. Josep Palau repeteix 
en el càrrec i Aurturo Soares 
és el substitut

part del crèdit se l’endú la neteja de les 
diferents dependències municipals, que 
els darrers mesos gairebé s’ha doblat 
a causa de la intensifi-
cació dels treballs de 
neteja que requereix la 
situació actual. 

Pel que fa als crèdits 
extraordinaris per a 
inversions destaquen 
aplicacions pressupos-
tàries com l’eix cívic 
entre els Monjos i Vi-
lafranca, l’adquisició 
d’habitatges de pro-
tecció oficial, la segona 
fase de l’eix cívic de Cal 
Rubió, la renovació de comptadors d’ai-
gua del municipi o la inversió en la millo-
ra de l’enllumenat públic, entre d’altres.

Nomenament del jutge de pau
El ple també va aprovar el nomena-

ment del jutge de pau i el seu substitut. 
Josep Palau repeteix en el càrrec i tindrà 

com a substitut Arturo Soares. A l’ordre 
del dia també hi constava la proposta 
d’acord presentada pel grup municipal 

de Poble Actiu-CUP so-
bre la millora de l’accés 
al cementiri i la propos-
ta de resolució que el 
mateix grup municipal 
va presentar per ana-
litzar la seguretat ur-
bana amb perspectiva 
de gènere. Totes dues 
propostes el ple les va 
aprovar per unanimi-
tat.

Un altre dels punts 
de l’ordre del dia era 

el nomenament dels representants de 
l’Ajuntament a la Mancomunitat Pene-
dès-Garraf.

En aquest cas, es va aprovar la substi-
tució d’Oriol Torrents, de manera que 
Esther Marmaneu serà la nova repre-
sentant suplent de la corporació a la 
Mancomunitat. f

Modificació de crèdit per 
reactivar l'economia

El ple corresponent al mes de desembre, el darrer de l’any, també va ser telemàtic.
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El primer ple del 2021 
a l’Ajuntament va servir 
per aprovar el Pla Local 
de Joventut 2021-2024, 
el cinquè de què disposa 
el municipi des de l’any 
2000. El Pla Local de Jo-
ventut, que segueix una 
línia continuista respec-
te l’anterior, ofereix una 
planificació estratègica 
de les polítiques de jo-
ventut amb les pautes 
a seguir d’aquí al 2024 
per assolir els objectius 
del Pla Nacional de Jo-
ventut.

Per l’equip de govern, 
continuar treballant per 

El primer ple del 2021 encara es va fer de manera telemàtica a causa de la 
Covid_19.

tament i tots el edificis 
que en depenen; les 
bases per a la concessió 
d’ajuts municipals en 
matèria escolar, i les ba-
ses reguladores per a la 
concessió de subvenci-
ons a empreses del mu-
nicipi per al foment de 
l’ocupació local. Quant a 
l’àmbit de la gestió eco-
nòmica, es va aprovar el 
compte general del 2019 
de l’Ajuntament, que 
compleix amb els objec-
tius d’estabilitat pres-
supostària. De l’exercici 
2020, es va donar comp-
te de les assignacions 

D’altra banda, també es va aprovar ini-
cialment el reglament d’ús del servei de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, 
ubicat al pàrquing de l’avinguda Catalu-
nya i que les pròximes setmanes entra-
rà en funcionament. En el mateix ple es 
va aprovar la contractació del servei de 
neteja de les dependències de l’Ajun-

Conveni de l’Ajuntament per editar 
el recull fotogràfic històric del 
municipi, “L’Abans”  

El primer ple de l’any aprova el 
nou Pla Local de Joventut

L’Ajuntament ha signat un conveni 
amb l’editorial Efadós per enllestir el 
projecte d’edició de ‘L’Abans, recull grà-
fic de Santa Margarida i els Monjos’, un 
recull de la memòria i la fotografia del 
municipi entre final del segle XIX fins a 
final dels anys 80 del segle XX relaciona-
da amb la vida quotidiana del municipi.

El volum, que inclourà un miler de fo-
tografies provinents del fons de l’Arxiu 
municipal i aportacions de particulars 

i entitats, té format col·leccionable, 
amb 52 fascicles que es vendran set-
manalment. És preveu que la seva ven-
da comenci durant el segon semestre 
d’aquest any.

‘L’Abans’ és una iniciativa de l’editori-
al Efadós i, en el cas Santa Margarida i 
els Monjos, té el suport de l’Ajuntament 
i la col·laboració de les tres societats 
del municipi pel que fa a la recopilació 
d’imatges.

i amb el jovent és un dels seus objectius, 
i defineix el nou pla com “una eina base, 
flexible i viva” que esdevé transversal 
pels diversos àmbits que abasta. 

El nou Pla es va aprovar amb els vots a 
favor de l’equip de govern i de Junts x 
Cat, l’abstenció d’ERC i el vot en contra 
de Poble Actiu-CUP.

als grups municipals; del quart trimestre 
del període mig de pagament; del dar-
rer informe trimestral de morositat, i de 
l’estat d’execució del pressupost cor-
responent al quart trimestre de l’any. En 
el capítol de mocions, es va aprovar per 
unanimitat la presentada per ERC per la 
no industrialització i degradació dels es-
pais agraris i forestals per la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques i parcs eòlics 
a la comarca; i  una altra també per re-
clamar mesures de prevenció, detecció 
i suport a la salut mental del jovent com 
a resultat de les conseqüències emoci-
onals que pateix aquest col·lectiu. De 
la seva banda, Junts x Cat va elevar al 
ple una moció per la reconversió de la 
fàbrica Bosch de Castellet i la Gornal, i 
en la que els treballadors reclamen que 
es compleixin els acords amb bels que 
es va arribar amb l’empresa mesos en-
rere. Tots els grups van acordar encap-
çalar aquesta moció i es va aprovar per 
unanimitat.

La moció en suport al raper Pablo Há-
sel i la preservació del dret de llibertat 
d’expressió presentada per Poble Ac-
tiu-CUP es va aprovar amb els sis vots 
de l’oposició i l’abstenció del PSC. f
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El PSC guanya al municipi les 
eleccions al Parlament 

El PSC va ser la força més votada a San-
ta Margarida i els Monjos en les elec-
cions al Parlament de Catalunya en la 
convocatòria del 14 de febrer, després 
d’aconseguir un total de 696 vots. La 
jornada electoral va resultat del tot atí-
pica a causa de les mesures de segure-
tat que es van haver de prendre en un 
context marcat per la pandèmia de la 
Covid_19. Amb tot, les eleccions es van 
desenvolupar amb absoluta normalitat 
i no es va registrar cap incidència als 
col·legis electorals del municipi, on en 
tot moment es van complir les mesures 
higièniques i de seguretat.

Però sens dubte, una de les dades més 
rellevants és que les eleccions van estar 
marcades per la baixa participació, que 
al municipi es va quedar en un 51,11% del 
total de l’electorat, una davallada en 
consonància amb la resta de Catalunya. 
A Santa Margarida i els Monjos van acu-
dir a les urnes 2.619 votants, que repre-
senta més de 1.500 vots menys que en 
la convocatòria del 2017. La participació, 
doncs, aquesta vegada va caure més 
d’un 31%.

Al municipi, els socialistes amb 696 
butlletes van guanyar tant en vots com 
en percentatge superant ERC, que va 
ser el segon partit més votat amb 642 
vots; JxCat, amb 438; Vox, amb 208; En 
Comú Podem, amb 153; CUP, amb 139, 
i Ciutadans, que en aquesta ocasió es 
va quedar amb 135, perdent més d’un 
miler de vots respecte l’any 2017. De la 
seva banda PP i PDeCAT, van empatar a 
51 vots.

Els 5.181 electors amb dret a vot en 
aquestes eleccions estaven convocats 
en col·legis electorals diferents als habi-
tuals. Es feien necessàries instal·lacions 
que permetessin les distàncies de segu-
retat mínimes entre les persones. Així, 
les seus electorals es van constituir a 
primera hora del matí sense problemes 
a la Societat la Margaridoia, el Centre 
Cultural i Recreatiu Rapitenc, el pavelló 

municipal d’esports i la Casa de Cultura 
Mas Catarro.

Els membres de les meses tenien a 
disposició uns equips especials de pro-
tecció, especialment pensats per a la 
darrera hora, franja recomanada per 

a persones en quarantena o afectades 
per la Covid_19, i en cada seu electoral 
també hi havia dispensadors de gel hi-
droalcohòlic per als votants. Es va refor-
çar el personal de neteja, que repetia la 
desinfecció a cada votació.  f

En aquesta convocatòria es van adoptar mesures especials a causa de la Covid_19.
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Les eleccions del Parlament de Catalunya van deixar imatges inèdites arreu, escenes mai vistes com ara espais 
no habituals convertits en seu electoral;  la desinfecció després del pas de cada votant; equips de protecció especials que, 
sobretot a darrera hora, es van posar els membres de les meses; els circuits d’entrada i sortida de cada seu i la disciplina de 
l’electorat, que van fer del 14F una jornada electoral diferent però sense incidents.
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La notícia amb que va 
començar el 2021 va ser 
l’inici de la vacunació a 
les persones  residents i 
treballadores de residèn-
cies per a la gent gran. 

En el cas de Santa Mar-
garida i els Monjos, la 
vacunació va començar 
el 4 de gener a la resi-
dència d’Espitlles, on 28 
residents i 8 treballadors 
van rebre la primera dosi 
de la vacuna contra la Co-
vid_19.

El calendari continua 
ara amb la vacunació de 
les persones majors de 
80 anys, mentre que ja 
s’ha vacunat col·lectius 
com la Policia Local o el 
professorat dels centres educatius i les 
llars d’infants.

Fins al 10 de març havien rebut la va-
cuna 540 persones (427 vacunats amb 
la primera dosi i 113 vacunats amb la se-
gona dosi).

D’altra banda, el nombre de contagis 
ha anat oscil·lant i en el cas del municipi 
des de l’1 de desembre fins al 10 de març 
(data del tancament d’aquesta edició) 
s’han registrat 276 positius per PCR o 
TAR.

Així mateix, des de l’inici de la pandè-
mia, amb dades comptabilitzades pel 
departament de Salut de la Generalitat, 
des del 16 de març del 2020 s’ha regis-
trat un total de 514 casos positius per 
Covid a Santa Margarida i els Monjos.

L’any havia començat amb els efectes 
de la tercera onada de la Covid_19, que 
va obligar les autoritats a suspendre el 
pla de desescalada anunciat el mes de 
novembre davant les xifres de contagis, 
que s’havien tornar a enfilar a Catalu-
nya.

En paral·lel, van continuar les restric-
cions per frenar els contagis. Tot i que 

Les primeres vacunes al municipi van ser per a les persones residents 
d’Espitlles.

es van establir mesures 
especials per a les festes 
de Nadal, el 7 de gener 
van entrar en vigor noves 
mesures de contenció.

El confinament perime-
tral va passar a ser muni-
cipal i el punt de mira es 
va tornar a fixar en la res-
tauració, per a qui es van 
establir horaris d’obertu-
ra. Pel que fa al comerç 
considerat no essencial 
només pot obrir entre 
setmana, mentre que el 
cap de setmana roman 
tancat.

A partir del mes de fe-
brer es van relaxar pro-
gressivament les me-
sures de manera que el 
confinament va passar a 

ser comarcal, però les restriccions van 
continuar en matèria de restauració i 
comerç. Les darreres mesures, encara 
vigents, han representat una ampliació 
de l’horari d’obertura de la restauració, 
que ho pot fer ininterrompudament de 
les 7.30h a les 17h; també les activitats 
extraescolars s’amplien més enllà dels 
cursos de primària i inclouen l’alumnat 
de batxillerat i FP, i en  l’àmbit de l’es-
port s’obren a la competició federada 
les categories a partir dels 16 anys.

Actes policials
En un altre sentit, els dos primers me-

sos de l’any la Policia Local de Santa 
Margarida i els Monjos ha instruït 94 ac-
tes per a un total de 113 infraccions. Les 
més nombroses són per no respectar la 
mobilitat horària i el confinament muni-
cipal o comarcal, amb 40 i 31 infraccions 
respectivament; 22 infraccions per no 
dur la mascareta i 20 relacionades amb 
l’esport, els establiments, la distància 
de seguretat o consum compartit de 
begudes alcohòliques. f

Nova línia de 
subvencions de 
l’Ajuntament
Una de les darreres mesures que ha 
aprovat l'Ajuntament és la concessió 
directa de subvencions a autònoms, 
microempreses i petites empreses 
titulars d'establiments de comerç 
minorista no essencial, restauració, 
equipaments esportius, i activitats 
extraescolars per cessament o reducció 
d'activitat afectades per a la implantació 
de mesures per frenar la pandèmia

La subvenció és de 500 €, de pagament 
únic per als beneficiaris, que han 
de desenvolupar la seva activitat 
econòmica al municipi.  Aquestes ajudes 
s’inclouen en la partida pressupostaria 
prevista de subvencions per al 
foment de l’ocupació, corresponent 
al pressupost 2021, per import de 
20.000€. El termini de presentació de 
sol·licituds finalitza el 30 d’abril.

540 persones vacunades contra 
la Covid_19 al municipi
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Comença la prova amb 
contenidors intel·ligents

Un usuari obre el contenidor de l'orgànica amb la targeta magnètica.

Pressupostos 
participatius
2021-2022 
L’Ajuntament impulsarà una nova 
edició dels Pressupostos Participa-
tius, una iniciativa que s’obre a la 
ciutadania perquè proposi i decidei-
xi sobre la partida de 80.000€ que 
s’ha reservat.
Segons el calendari establert, al mes 
de maig es presentarà el projecte en 
sessió pública i tot seguit s’obrirà a 
la presentació de propostes de la 
ciutadania. 
A partir d’aquest moment, es farà 
un estudi a nivell tècnic de la viabi-
litat de les propostes presentades, 
per passar després a la seva presen-
tació, explicació i debat.
Finalment, a l’estiu se sotmetrà a 
votació el conjunt de propostes se-
leccionades. Ja l’any vinent s’execu-
tarà la proposta o propostes gua-
nyadores. 

Sol·licitud de 
beques escolars per 
al curs vinent
A partir del 6 d’abril i durant tot el 
mes ja es podrà demanar hora per 
accedir a la convocatòria de beques 
per a llibres, ordinadors i colònies 
escolars, llar d’infants i menjador 
de la llar d’infants i activitats extra-
escolars per al curs 2021-2022 que 
atorga l’Ajuntament de Santa Mar-
garida i els Monjos.
La sol·licitud de cita prèvia es pot 
fer a Serveis Socials trucant al telè-
fon 93 898 08 71.
La convocatòria d’aquestes beques 
s’adreça a l’alumnat empadronat al 
municipi i inscrit als centres muni-
cipals d’educació infantil, primària 
i secundària, i que es trobi en una 
situació familiar amb necessitats 
socials i/o econòmiques segons els 
barems establerts.

Els contenidors intel·ligents de la pro-
va pilot de recollida de residus ja estan 
en funcionament des del dia 3 de març a 
les zones de de Cal Rubió, Mas Catarro i 
zona passeig Fluvial.

Dies enrere, un equip d’informadors 
del servei d’Educació Ambiental de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf va oferir 
informació als veïns i veïnes i se’ls va 
lliurar la targeta necessària per obrir els 
contenidors.

Els informadors van visitar els 450 ha-
bitatges i els establiments comercials 
participants de les zones participants 
per donar a conèixer els detalls d’aquest 
nou model de recollida de residus. La 
targeta que es va lliurar s’ha d’utilitzar 
per desbloquejar i obrir els nous conte-
nidors de les fraccions de fracció orgàni-
ca, envasos i rebuig. 

Un cop, els veïns i veïnes s’hagin acos-
tumat a utilitzar la targeta per obrir 
aquests contenidors, es preveu que a 
principi del mes d’abril s’estableixi un 
calendari d’obertura dels contenidors 
intel·ligents, de manera que els conte-
nidors d’orgànica i envasos es podran 
obrir amb targeta cada dia de la set-
mana, mentre que el de rebuig només 
s’obrirà el dimecres i el diumenge.

Informació als usuaris
Tots els usuaris participants en la prova 

pilot tindran a la seva disposició el cor-
reu mesrecursos@mancomunitat.cat i 
un telèfon d’informació, el 617 303 950, 
per trucar o enviar a través de whatsa-
pp les consultes i dubtes que pugui ge-
nerar el funcionament i la recollida amb 
contenidors intel·ligents. f
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Obres per evitar 
inundacions a l’eix cívic
El dia 23 de febrer va quedar tallat al trànsit de vehicles 
l'Eix Cívic que uneix els nuclis dels Monjos i la Ràpita. Es 
tracta, concretament, del tram de la l’antiga carretera 
N-340 que queda situat entre el carrer de l'Estació i el 
carrer Montserrat i el Camí Fondo. El motiu del tall és 
la instal·lació d'un nou col·lector d'aigües pluvials amb 
l’objectiu de reforçar el desguàs que hi ha actualment 
i evitar les inundacions que es produïen en dies de 
pluja intensa. Segons marca el projecte, s’instal·la un 
col·lector de formigó d'1,5m de diàmetre que travessarà 
la calçada de banda a banda. Mentre duren les obres, 
el pas pel carrer Montseny queda restringit només als 
veïns i s’ha habilitat una ruta alternativa per als vehicles 
en sentit bidireccional que passa pel carrer de l’Estació, 
el carrer de la Farinera i el Camí de les Fàbriques. El 
pas de vianants i bicicletes per aquest tram no és veu 
afectat.
Es preveu que les obres estiguin enllestides a principi 
del mes d’abril. 

Entra en 
funcionament 
el wifi públic al 
municipi
El servei de wifi públic ha entrat en 
funcionament, amb un abast delimitat 
entre l’avinguda de Cal Salines en la 
confluència amb la rambla de Penyafel i 

Des de principi 
d’aquest any, la 
Policia Local de 
Santa Margarida i 
els Monjos ja disposa 
dels nous vehicles amb els 
logotips que estableix la 
normativa unificada europea.
En concret es tracta de 
dos automòbils que  han 
substituït els anteriors a 
la flota de vehicles de què 
disposa el cos policial.

A mitjan del mes de 
gener es van enllestir 
les obres per solucionar 
el problema d'evacuació 
d'aigües a la zona de l'estació de 
ferrocarril de Santa Margarida i 
els Monjos. La recollida d'aigües 
de l'aparcament s'ha fet amb 
unes reixes situades al llarg de 
les dues entrades perquè són els 
punts més baixos. A l'entrada 
nord, les aigües es portaran 
aigües amunt per connectar-les 
amb el col·lector ja existent.

l’avinguda de 
Catalunya a 
l’alçada de 
l’ajuntament.
Per connec-
tar-se només 
cal buscar la 
xarxa wifi-
4EU. Lúsuari 
té a disposi-
ció un abo-
nament de 12 
hores, que es pot gastar ininterrompu-
dament o en diverses vegades sempre i 
quan la connexió es faci des del mateix 
dispositiu. Quan s’esgota l’abonament, 
la connexió es pot tornar a establir 
l’endemà. L’Ajuntament va obtenir una 
subvenció de 15.000 € de la Comissió Eu-
ropea per promoure el lliure accés de la 
ciutadania al wifi en espais públics.
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Primer punt 
de càrrega 
de vehicles 
elèctric

Amb l’establiment de la connexió elèc-
trica enllestida, el servei de recàrrega 
ràpida per a vehicles elèctrics situat a 
l’aparcament públic de l’avinguda Cata-
lunya entrarà en funcionament en breu. 
El ple del mes de febrer en va aprovar 
el reglament d’ús segons el qual el punt 
abastirà d’energia elèctrica els vehicles 
elèctrics o híbrids endollables. Per tal 
de fer ús d’aquest servei és necessari 
donar-se d’alta en una aplicació per a 
telèfon mòbil. Un cop registrat, l’usuari 
podrà fer les recàrregues il·limitades al 
punt de recàrrega del municipi i també 
a la resta de xarxes integrades, d’acord 
amb les tarifes establertes, en el cas 
que en tinguin. 

Estacionament exclusiu
Els vehicles només podran ocupar 

aquestes places per fer la recàrrega 
ja que són d’estacionament exclusiu. 
Cada usuari haurà d’utilitzar els cables 
de connexió de què disposa el vehicle. 

El temps màxim de permanència en 
el punt de recàrrega de vehicles serà 
d’una hora. El punt, que podrà donar 
servei a dos vehicles simultàniament, de 

El punt de recàrega de vehicles està al pàrquing de l'Avinguda Catalunya.

moment serà gratuït, tot i que es deixa 
la porta oberta a regular-ne en el futur 
el preu mitjançant una ordenança muni-
cipal. f

L'Ajuntament continua amb els treballs d'arranjament de 
les voreres malmeses per les arrels dels arbres. De moment, 
enguany ja s’han dut a terme les obres a la vorera de l'avinguda de Catalunya, a l'alçada de 
punt d'informació del mercat, i també al paviment de l'eix cívic entre els Monjos i la Ràpita.

Enllumenat amb 
tecnologia led

L’Ajuntament ha finalitzat la substitució 
de més de 700 punts de llum per tecno-
logia led, que ha de permetre la reducció 
del consum energètic i les emissions de 
CO2, a més d’un estalvi en el cost econò-
mic.

El cost total del projecte és de 
262.007,69€ i es demana el cofinança-
ment del 50% a càrrec dels fons Feder.
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Portes obertes 
virtuals
Els centres educatius han hagut de 
preparar enguany les jornades de portes 
obertes de manera virtual a causa de les 
restriccions per contenir la Covid_19. 
Les escoles de primària van oferir 
sessions virtuals per a les famílies, i 
l’institut El Foix va penjar un vídeo 
explicatiu a la seva web. De la seva 
banda, les llars d’infants faran portes 
obertes presencials el 24 d’abril 
demanant cita prèvia obligatòria fins el 
20 d’abril.
Pel que fa a les preinscripcions, els 
estudis de primària i ESO es faran fins 
el 24 de març; per al Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mitjà són de l’11 al 17 
de maig, i les llars d’infants, del 10 al 21 
de maig.

Acte sobre 
l’escola 
republicana
Alumnes de les escoles del municipi van 
assistir de manera virtual a l’acte que 
sota el títol “Els anhels d’una repúbli-
ca, els Anhels d’una escola” va donar a 
conèixer com la tècnica Freinet va can-
viar el tarannà de les escoles entre el 
1934 i el 1937 i que, en el cas del munici-
pi, es va plasmar i n’ha quedat testimoni 
mitjançant la revista escolar Anhels.

L’historiador Ramon Arnabat i l’arxiver 
Albert Taulé, van conduir l’acte, amb la 
participació de les regidores de Cultura 
i Educació de l’Ajuntament, Esther Mar-
maneu i Neus Hernández.
Amb motiu d’aquest acte es van editar 
dos facsímils de la revista, que es van 
repartir a les escoles perquè l’alumnat 
ho conegués.

Com cada any, 
l’Ampa de l'escola 
Dr. Samaranch 
i Fina va organitzar 
una xocolatada solidària 
per recaptar fons per a 
la investigació del càncer 
infantil a l'Hospital Sant Joan 
de Déu. Enguany gràcies a 
la solidaritat de les famílies, 
els mestres, les empreses 
i altres aportacions es 
van recaptar 700€. 

La biblioteca 
municipal i les 
llars d’infants 
del municipi  han 
arribat a un acord de 
col·laboració per tal que 
aquests equipaments 
disposin cada mes d’un 
recull de llibres per als 
més petits. L’objectiu és 
apropar els llibres i la 
lectura als infants i que 
coneguin i es familiaritzin 
amb la biblioteca.
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El Drac dels Monjos celebra 
el seu 40è aniversari

El juliol del 1981 es presentava a la Fes-
ta Major la nova bèstia de foc: el Drac 
dels Monjos. Amb motiu del 40è aniver-
sari s’està preparant un programa d’ac-
tivitats adaptades a la situació sanitària i 
Marina Aguilar Subirats ha creat un logo 
commemoratiu. 

El drac inicial tenia 3 caps, ales i cua, 
punts de foc a les boques, final de les 
ales i final de la cua. Pesava 108 kg i el 
van crear uns joves del municipi, entu-
siastes de les tradicions, de la cultura i 
del foc. El 1987 es va remodelar i a sobre 
de l'original se’n va crear un de nou de 
fibra de vidre i més lleuger.

El 1998 prenia el relleu l'actual peça, 
encarregada a la constructora Dolors 
Sans, fent una rèplica del mateix Drac, 
més lleugera i amb una estètica més 
simpàtica.

El 2007 es van introduir alguns canvis 
per revitalitzar el grup, que l'any se-
güent va estrenar vestuari, acompanya-
ment musical i coreografia pròpia. L'any 
2010 es va constituir com a associació.

El 2011 i coincidint amb el 30è aniversa-
ri, es va reconstruir el Drac original que 
havia quedat en l’oblit. Va encapçalar 
juntament amb l'actual figura, la I Tro-
bada de bestiari de 3 caps del territori 

català, que es va organitzar al municipi.
El 2018 es presentava el Drac juvenil, 

rèplica del Drac gran, ampliant i enri-
quint el teixit social i folklòric del muni-
cipi.  f

Agraïment de 
l’escola Arrels 
dels Monjos
L’escola Arrels dels Monjos, com 
tots els centres educatius d’arreu, 
ha hagut d’encarar una situació anò-
mala i difícil a causa de la pandèmia. 
Des d’aquestes ratlles ha volgut ex-
pressar el seu agraïment a totes les 
persones que formen la comunitat 
de l’Arrels amb l’article A cop de 
mar, cap serè: 
“Segurament coincidirem en dir que 
aquest curs és, si més no, intens. 
Des de l’escola procurem posar 
una mica de calma i alegria a la vida 
dels infants. Com ho fem? En primer 
lloc, situem als alumnes al centre, 
procurant posar-nos a la seva pell, 
observant-los i escoltant-los. Per 
altra banda, com a acompanyants 
del seu procés, tenim clar que hem 
de ser exemple de sinceritat, ma-
duresa i fortalesa (en part, som ca-
libradors de la seva percepció de la 
realitat). Intentem enfocar-nos més 
en les possibilitats que en els límits 
i compartim amb els alumnes els 
nous aprenentatges forçats que, 
tanmateix, cal reconèixer:  el poder 
de la mirada, la convivència amb el 
grup bombolla, els espais exteriors, 
els beneficis d’una 
bona higiene, el va-
lor del contacte so-
cial (que tant i tant 
enyorem)...
Algunes famílies de 
l’escola ens van sor-
prendre amb pan-
cartes. Ens van aju-
dar a carregar piles! 
Avui som nosaltres 
qui volem agrair a 
tota la comunitat 
educativa el seu 
esforç perquè pu-
guem seguir oberts 
cada dia. Un altre 
gran aprenentatge: 
LA IMPORTÀNCIA 
DE LA COMUNITAT!”

Logo del 40è aniversari del Drac.

Festa Major 
d’hivern 2021 
adaptada
La Festa Major d'Hivern s’ha celebrat 
amb un programa que ha inclòs: traca, 
pregó de Mireia López Piqué, directora 
del cor de La Margaridoia; havaneres 
amb Xató; concert del grup Loren; ofici, 
i màgia amb  Joaquín Matas. 
Els actes programats al març són: dia 14, 
teatre amb l'obra “21:30 PM” a càrrec 
del grup El Molí; el 21, concert amb duet 
Al-Ma; el 27, assemblea general de socis; 
el 28, teatre, i el 10 d'abril, concert-show 
amb el grup Pentagrama. 
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El 8 de març es commemora el Dia Inter-
nacional de les Dones i l'Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos va prepa-
rar un programa d'actes que es desen-
voluparan durant tot el mes de març. 
La situació de pandèmia fa que l'edició 
d'enguany sigui especial i per això es va 
confeccionar un seguit d'activitats vari-
ades pensades per a totes les edats.
Sota el títol "Maternitats desitjades, 
sexualitats explorades", l'Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos a tra-
vés del servei d'Igualtat va dissenyar un 
programa d'actes destinat a commemo-
rar el Dia Internacional de les Dones. 
La primera activitat, preparada conjun-
tament amb la Biblioteca municipal, va 
ser el sorteig que es va obrir al voltant 
del post d’Instagram.
Per participar calia comentar el llibre 
preferit escrit per una dona. Entre les 
persones participants es va sortejar un 

f Sota el títol “Maternitats 
desitjades, sexualitats 
explorades”, l’Ajuntament 
ha organitzat actes per a tot 
el mes

f Fins a quatre espais 
municipals estaran 
il·luminats cada dia de color 
lila per commemorar el Dia 
de les Dones

lot de llibres.
També es va fer una gimcana anome-
nada #donesquefanhistòria, per posar 
en relleu algunes de les 
dones que la història ha 
invisibilitzat.
Fins el 26 de març es 
podrà veure a la Casa 
de Cultura Mas Ca-
tarro l'exposició de 
pintura "Las mujeres 
que habitan en mi", de 
Rebeca Becerro Díaz. 
Amb aquesta exposició 
s'inaugura una nova 
proposta que neix amb 
el nom de XOCultural, 
que portarà cada mes una exposició di-
ferent a la Casa de Cultura Mas Catarro.
El 8 de març es va obrir un nou centre 
d'interès dedicat als feminismes a la bi-
blioteca municipal anomenat Espai de 

Dones, on s'hi poden trobar libres es-
crits per o sobre les dones relacionats 
amb temes diversos.

En aquesta ocasió tam-
bé s’ha aprofitat per 
avaluar el I Pla d'Equi-
tat del municipi, un 
acte obert a la partici-
pació de totes les do-
nes per tal de posar els 
fonaments del segon 
Pla d'Equitat.
Un altre acte va ser un 
itinerari guiat pel mu-
nicipi per resseguir el 
paper de les dones du-
rant la 2a república i la 

Guerra Civil.
Durant l'itinerari es va presentar el pro-
jecte "La memòria de totes", una inicia-
tiva de l'Ajuntament que vol recuperar 
la història de les dones a través d'un 

Actes per commemorar el Dia de 
les Dones durant tot el març

L’exposició “Las mujeres que habitan en mi” inaugura la nova proposta XOCultural.
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procés participatiu obert a totes les veï-
nes de qualsevol edat.
El següent acte es farà el 18 de març, 
una xerrada-taller a càrrec de la fisio-
terapeuta Lídia Freixedes que parlarà 
sobre el sòl pelvià. Una segona xerra-
da-taller, aquest cop conduïda per la 
psicoterapeuta Mercè Salat el 24 de 
març, versarà sobre "L'amor conscient 
o tanta per a dones".
Finalment, el 27 de març es projectarà el 
documental "Maternitats subversives", 
guiat per la doula Laia Vallet, que culmi-
narà amb un debat i un cercle de dones.
Durant tot el mes de març, a més, diver-
sos espais municipals estan il·luminats 
de color lila: la biblioteca municipal, la 
Casa de Cultura Mas Catarro, l’espai An-
tistiana i l’Ajuntament, que a més llueix 
els domassos liles. f



Nosaltres

16
F març 21

La ludoteca la 
Baldufa s'ha 
començat a fer de 
manera telemàtica. 
Dos dies per setmana de 17 
a 18 hores, les educadores 
preparen els directes de la 
"ludo virtual". Les sessions 
pretenen donar continuïtat 
al servei de lleure que 
s'ofereix des de la ludoteca 
fins que es puguin fer de 
manera presencial.

Cada mes, un 
XOCultural a la Casa 
de Cultura 
Aquest mes s’inicia un nou projecte amb l’ob-
jectiu de fomentar l’activitat cultural del mu-
nicipi d’una manera segura. Sota el nom de 
XOCultural, la cultura que sacseja els sentits,  
la Casa de Cultura Mas Catarro acollirà cada 
mes una exposició, tant d’artistes locals com 
forans, a partir de diferents disciplines: pin-
tura, fotografia, escultura, ceràmica, dibuix i 
il·lustració digital, entre d’altres.
Les exposicions aniran acompanyades d’una 
presentació i d’activitats amb la intenció que 
el públic s’endinsi en el món cultural i artístic 
participant d’aquest XOCultural. La sala esta-
rà oberta de dimarts a divendres de les 15 h a 
les 20.30 h.
La iniciativa l’obre l’exposició “Las mujeres 
que habitan en mi”, de Rebeca Becerro Díaz.

Els contes de la 
Quadra
Coincidint amb el 40è aniversari del Ball 
de Panderetes, el Ball de Cercolets, el 
Ball de Cintes, el Ball de Bastons i el Drac 
dels Monjos, l’Associació Coordinadora 
de Balls Folklòrics dels Monjos presen-
tarà la col·lecció de contes infantils “Els 
Contes de la Quadra”, de Neus Sendra. 
Són 12 contes inspirats en els balls folk-
lòrics on els protagonistes viuen aven-
tures, rememoren fets històrics i expli-
quen anècdotes. 
El projecte l’ha impulsat 
una “Comissió de Contes” 
formada per Neus Sen-
dra, Raimon Gatell i Emma 
Mata amb el suport de 
l’Ajuntament, mestres de 
l’escola Dr. Samaranch i 
Fina i personal tècnic del 
servei de Cultura i Igualtat 
de l’Ajuntament.
La presentació de la col-
lecció es farà en quatre diumenges dels 
mesos d’abril, maig, juny i juliol. Per as-
sistir a la presentació caldrà inscripció 
prèvia per nuclis familiars trucant al 93 
8980211 de les 9 a les 14 h. 

L’exposició de 
pintura realista 
“Almas perdidas”, 
a càrrec de Manila Wall 
Art, format per Manu 
Martín i Aida Vila es va 
poder veure a la biblioteca 
fins el mes de febrer. La 
mostra és un homenatge 
al món de la música amb 
retrats d’artistes com 
Prince, Whitney Houston, 
David Bowie i Amy 
Winehouse, entre d’altres.
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El municipi celebra Nadal i Reis 
amb un programa d’actes adaptat

Les festes de Nadal i Reis van ser atí-
piques a causa de la pandèmia, que va 
obligar a modificar les activitats que 
configuren el programa d’actes de cada 
any. Però petits i grans van poder seguir 
les diferents propostes: la Sutja, en nom 
de tots els infants, va fer cagar el tió; les 
patges van recollir les cartes als Monjos 
i a la Ràpita; es van fer recepcions als 
Reis d’Orient als Monjos i la Ràpita, i un 
grup de veïns i veïnes va organitzar un 
corre-tions per diferents espais natu-
rals. Tot a l’aire lliure, amb aforament 
controlat i limitat i respectant les mesu-
res de seguretat. En aquesta ocasió, les 
xarxes socials de l’Ajuntament van ser 
les grans aliades a l’hora de fer arribar a 
la ciutadania tots els actes, amb publica-
cions i vídeos i, sobretot, a través de la 
retransmissió en directe de la recepció 
als Reis el dia 5 de gener. f
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Santa Margarida i els Monjos viu 
un Carnaval 2021 confinat

La sala d’actes de la Casa de Cultura Mas Catarro va exposar fins a final de febrer un recull d’elements carnavalístics.

Santa Margarida i els Monjos va viure 
enguany un carnaval confinat, adaptat 
a les circumstàncies provocades per la 
pandèmia de la Covid_19 que impedia 
dur a terme actes que representessin 
una aglomeració de persones als car-
rers.

La proposta va estar elaborada conjun-
tament per les entitats de Carnaval del 
municipi, l’associació Comerç del Foix i 
l’Ajuntament, que van coordinar esfor-
ços per crear un programa adaptat a les 
circumstàncies.

Les activitats van començar amb un 
concurs de fotografies de disfresses a 
Instagram, organitzat pels grups de car-

naval de Santa Margarida i els Monjos. 
D’altra banda, les escoles del munici-

pi van gaudir d’espectacles infantils a 
càrrec de Jaume Barri i Carles Cuberes. 
També les llars d’infants dels Monjos i la 
Ràpita es van afegir a les celebracions 
de Carnaval.

Exposició de Carnaval
Finalment del 17 al 28 de febrer la Casa 

de Cultura Mas Catarro va acollir una 
mostra de disfresses i elements dels 
grups de Carnaval de Santa Margarida i 
els Monjos, amb aportacions de tots els 
grups del municipi.

Així mateix, el cap de setmana de Car-

naval es va convidar el veïnat a fer ambi-
ent i guarnir els balcons amb elements 
propis d’aquesta celebració. Com cada 
any també, la façana de l’ajuntament va 
lluir la pancarta que anuncia un Carnaval 
lliure de sexisme.

El mes d’octubre de l’any passat, Ajun-
tament i les carrosses Associació Fem 
Pinya, Associació Els Totxos, Associació 
Esplai Carnavalístic dels Monjos, Associ-
ació Carrossa de la Ràpita, Tatoo Mon-
jos, Greska Team Sardinyola i Xelolo’s 
van acordar que no participarien ni s’or-
ganitzaria la rua al municipi i que treba-
llarien conjuntament per presentar una 
programació simbòlica de Carnaval. f
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El Carnaval no ha pogut sortir al carrer com cada any però s’ha fet sentir igualment amb diferents iniciatives 
impulsades per l’Ajuntament i les diferents associacions de Carnaval del municipi. Una exposició ha posat color a la Casa de 
Cultura Mas Catarro; el balcó de l’Ajuntament i el d’alguns habitatges han lluït pancartes i motius de Carnaval, i les escoles i 
llars d’infants també l’han celebrat amb disfresses i espectacles infantils.
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2021, l’any de la Mostra 
Artística més necessària

“Llum & Art: La llum ens allunya de la 
fosca ignorància”, és el títol que va de-
finir la 37a edició de la Mostra Artística 
Sant Raimon de Penyafort, una edició 
enguany condicionada per la pandèmia 
però que va tirar endavant amb totes 
les mesures de seguretat.

Un total de 116 obres de 63 artistes van 
concórrer al certamen per a adults: 39 
obres de pintura, 21 de dibuix, 7 de cerà-
mica, 9 d'escultura, 29 de fotografia i 11 
d'il·lustració digital. Pel que fa a la Mos-
tra infantil, són 200 els dibuixos partici-
pants: 45 de la categoria de petits, 53 de 
mitjans i 102 de grans.

Amb la voluntat que s’hi veiessin re-
flectides totes les arts, l’organització 
va apostar per la creació d’un vídeo clip 
en el qual hi confluïen la composició 
musical, a càrrec de Roger Subirana; la 
dansa, amb la ballarina Clara Bonfill, i 
la imatge que hi va posar l’artista Sílvia 
Isach a través d’un mapping.

Tot i que no es va poder fer el tradici-
onal acte de lliurament de premis als 
guanyadors i guanyadores de les dife-
rents categories de la Mostra Artística 
Sant Raimon de Penyafort 2021, l'Ajun-
tament va fer un acte virtual i simbòlic 
de lliurament de guardons.

El palmarès de l'edició 2021 de la mos-
tra va premiar en la categoria de pin-
tura d'adults i joves a Guillem Noya (1r 
premi); Juan Manuel Torres (2n premi) 
i Josep Millàs (3r premi). El premi local 
va ser per a Joan Querol (foto10 i 15), 
mentre que en categoria juvenil va que-
dar desert.

Pel que fa a la modalitat de dibuix: Mà-
rius Masip (1r premi) i Manuel Viceo (2n 
premi). En categoria juvenil la guanya-
dora va ser Martina Jané.

En la modalitat de ceràmica: Mònica 
Vallespín (1r premi); Rebecca Puértolas 
(2n premi) i Montse Llanas (3r premi). 
Rubén Hiruelo va ser el guanyador juve-
nil.

En modalitat d'escultura: Sergi Aznar 
(1r premi) i José Miguel Resina (2n pre-

Les obres es van exposar a les dependències de la Casa de Cultura Mas Catarro.

mi).
En fotografia: Raquel Hidalgo (1r pre-

mi) foto14; Josep Arnabat (2n premi) 
foto11; Biel Ledesma (juvenil) foto13, i 
Sílvia Isach (accèssit).

En il·lustració digital: Cristina Gallardo 
(1r premi) i Rocío Acedo (2n premi). Jo-
han Bello (foto12) va guanyar en cate-
goria juvenil.

Pel que fa a la Mostra Infantil la relació 
de premis és:

En categoria de petits: Lluc Nadal (1r 
premi) foto6; Alan Romero (2n premi) 
foto5 i Paula Punzano (3r premi) foto4.

En la categoria de mitjans: Alexander 

García (1r premi) foto3; Sara Skifi (2n 
premi) foto9 i Nathan Martínez (3r pre-
mi) foto7.

En la categoria de grans: Pau Fontanals 
(1r premi) foto8; Ada Martín (2n premi) 
foto1, i Alejandro Martínez (3r premi) 
foto2.

Finalment els premis especials que 
atorga el jurat format per alumnes de les 
escoles del municipi són per a Joan Que-
rol, en la modalitat de pintura; Manuel 
Viceo, en dibuix; Rebecca Puértolas, en 
ceràmica; José Miguel Resina, en escul-
tura; Míriam Díaz, en fotografia, i Cristi-
na Gallardo, en il·lustració digital. f
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El pavelló 
municipal estrena 
sala de reunions  
després de les obres de 
rehabilitació que s’han fet 
a l’espai: pintura i canvi de 
mobiliari. Aquestes són 
les dependències en les 
que es reuneixen els clubs 
que utilitzen el pavelló 
per a la seva activitat: 
bàsquet, hoquei patins, 
voleibol i patinatge. 

La pista entra en 
funcionament

La pista poliesportiva de Santa Margari-
da i els Monjos ha començat a acollir de 
nou els entrenaments de les diferents dis-
ciplines esportives que s’hi desenvolupen, 
després de les obres que s’hi ha dut a terme 
els darrers mesos i que van obligar a canvi-
ar el paviment com a conseqüència de les 
deficiències detectades pels serveis tècnics 
municipals. 

Fins al moment, la pista només és oberta 
als entrenaments dels equips de base de 
bàsquet, hoquei patins i patinatge, en es-
pera que puguin tornar els equips amateurs 
un cop s’eliminin les restriccions horàries vi-
gents a causa de la Covid_19. D’altra banda, 
també es preveu que durant aquest mes de 
març es completi la intervenció amb els tre-
balls de pintura de les línies que delimiten 
la pista.

Tota la informació 
d’esports a la web
La web d’esports de l’Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos recull la 
informació esportiva del municipi amb 
una actualització de totes les dades.
A la web www.esports.smmonjos.cat 
s’hi pot trobar informació sobre el ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament, a més de 
totes les activitats i serveis que s’oferei-
xen tant per a infants, a través de l’Esco-
la Esportiva, com per a adults.
A més, es pot consultar el directori 
d’entitats i 
clubs esportius 
del municipi, i 
una galeria fo-
togràfica que 
recull en imat-
ges diversos 
esdeveniments 
esportius. La web també disposa d’un 
espai dedicat a les instal·lacions esporti-
ves municipals que hi ha a Santa Marga-
rida i els Monjos i un per als horaris, tant 
d’instal·lacions com de partits.
La web reserva un espai destinat a la pu-
blicació de notícies relacionades amb la 
pràctica esportiva al municipi.

Després de 
setmanes 
d’aturada per les 
mesures establertes per 
frenar la propagació de 
la Covi¬d¬_19, s’ha reprès 
tant l’activitat de l’Escola 
Esportiva, com la d’adults 
i també de l’esport 
federat a les instal·lacions 
municipals, el pavelló, 
el camp de futbol, el 
gimnàs municipal, la 
pista i l’espai Antistiana.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Reciclem bé
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Moltes Gràcies. El passat 14 de febrer el Partit Socialista va ser 
l’opció més votada pels nostres veïns i veïnes al Parlament de 
Catalunya i també per de la resta de Catalunya. 
Ara bé, amb els resultats sobre la taula, toca fer propostes de 
pacte de govern, un pacte que Salvador Illa ha començat a treba-
llar, sempre amb el mateix objectiu: millorar la falta de recursos 
als serveis més necessaris, educació, sanitat, habitatge, benestar 
i ocupació, que durant 10 anys hem vist com disminuïen.
Volem i necessitem, un govern fort, que tingui unes polítiques 
socials comunes per afrontar el futur, i més ara, amb la crisi pro-
vocada per la pandèmia de la Covid-19. 

No ens ho posaran fàcil  els partits que només tenen un objectiu 
en comú, tan oposats en polítiques socials. Ara volen anar de bra-
cet. Quant durarà? Durant molts mesos no han sabut escollir un 
president per acabar la legislatura, i ara sí? O ens estan abocant a 
unes noves eleccions a la tardor?
El nostre país no necessita més enfrontaments identitaris. Tenim 
molt clar que els catalans i catalanes, som els que vivim, treba-
llem i gaudim de la nostra terra. Per això volem un govern d’es-
querres amb Salvador Illa com a president. 
www.alteucostat.info www.facebook.com/socialistesmonjos
@socialistesmonjos @psc_smmonjos     

Fem-ho!
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El passat 14 de febrer, malgrat la decisió unànime del Parlament 
de Catalunya de posposar les eleccions, vam anar a eleccions en-
mig d’una de les pitjors crisis sanitàries, econòmiques i democrà-
tiques dels darrers temps, fet que va comportar una important 
disminució de la participació.
Tot i així, una gran part de la població va poder exercir el seu dret 
a vot gràcies, també, a la bona gestió duta a terme pel Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
del govern de la Generalitat i gràcies a la implicació i professiona-
litat de tot el personal municipal implicat en el desenvolupament 
de la jornada electoral.

Des d’ERC de Santa Margarida i els Monjos volem agrair el suport 
rebut, que ens situa per primer cop a pocs vots de la primera 
posició i que, a més, ens ha permès passar del 21,22% obtingut 
el 2017 al 24,07% actual. Som l’únic partit de govern que puja en 
percentatge, fet que demostra que les campanyes de desgast 
sobre l’acció de les nostres conselleries no han aconseguit el seu 
objectiu.
Per primer cop des de la segona República, Catalunya tindrà un 
president d’ERC!
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 
www.facebook.com/ERCsmonjos   twitter @ERCsmonjos

642 gràcies!

Funciona ja la prova pilot de recollida d’escombraries amb con-
tenidors intel·ligents  per obtenir millors resultats en reciclatge 
dels residus. Però l’experiència ens demostra que els ciutadans 
necessitem incentius per esforçar-nos més en el reciclatge.
El model amb targetes pot permetre saber cada habitatge quins 
contenidors utilitza amb major freqüència i,  per tant, poder sa-
ber qui recicla més. Això ha de tenir premi, amb una bonificació 
de la taxa d’escombraries.
JUNTS ha plantejat aprovar bonificacions als veïns que utilitzin 
més la deixalleria, com altres pobles, però el PSC no hi ha donat 
suport.
És evident que el nostre municipi té carrers diferents, uns amb 

cases on la recollida porta a porta pot funcionar millor, i  altres 
amb més blocs de pisos on els  contenidors intel·ligents poden 
ser més útils que una filera de cubells individuals a les portes dels 
blocs.  Es triï la forma que es triï, reciclar bé ha de comportar un 
estalvi en el cost del tractament dels residus amb la reutilització 
del plàstic, del vidre i del paper, i eliminar la incineració dels resi-
dus. I en conseqüència hauria de comportar  una rebaixa de la 
taxa d'escombraries i una millora del nostre entorn.




