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Mappings i boles de neu
Com l’any passat, els mappings a la façana de l’ajuntament i a les escoles velles de la Ràpita 
seran dos dels principals al·licients de les festes nadalenques al municipi. El mapping és un 
espectacle de llum, música i color que es projecta sobre una façana o espai singular. Aquest 
any aquests espais tornaran a despertar la il·lusió de petits i grans.
El mapping dels Monjos es va projectar el dia de l’encesa dels llums de Nadal i es podrà 
tornar a veure els dies 16, 22 i 27 de desembre de 18 h a 19.15 h, amb passis cada 15 minuts.
La projecció porta per títol La Màgia del Nadal i es podrà veure a la façana de les escoles 
velles de la Ràpita els dies 17, 23 i 28 de desembre, també de 18 h a 19.15 h, i amb passis cada 
15 minuts.

Entrar en una bola de neu
Enguany i com a novetat també s’instal·larà una bola de neu gegant, el dia 27 a la plaça 
de l’església dels Monjos; i el dia 28 a la plaça de Ramon Cabré de la Ràpita. Es tracta d’un 
espectacle per a grans i petits que podran entrar a l’interior d’una gran bona de neu. La bola 
s’instal·larà d’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h i per accedir-hi caldrà presentar tiquets de compres 
fetes als establiments comercials del municipi. 
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Festes de Nadal i Reis a
Santa Margarida i els Monjos
Les festes de Nadal ja són aquí. Malgrat 
les incerteses per la pandèmia i sempre 
amatents a les disposicions que salut 
estableixi per a la contenció del coro-
navirus, l’ajuntament i les entitats han 
programat un bon grapat d’activitats 
per complaure aquelles persones que 
les esperen amb il·lusió .
I és que veiem el Nadal als llums del car-
rer, als aparadors del comerç i a les deco-
racions especials que llueixen a les llars 
i que ens conviden a recordar que són 
dates especials en les que tots plegats 
tindrem a l’abast múltiples propostes 
per gaudir de les festes o simplement 
fer tastos de cultura, sempre amb se-
guretat. Per a tots aquests gustos, des 
de  Santa Margarida i els Monjos s’han 
organitzat un gran ventall de propostes 
que resumim a les pàgines següents i 
que podreu trobar especificades amb 
hores i detalls a l’agenda d’actes, ja sigui 
als equipaments o establiments habitu-
als en l’edició impresa o bé al web de 
l’ajuntament per consultar-la en format 
digital. Nadal a Santa Margarida i els Monjos
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Encesa de llums
Els follets de la llum i la nena Èlia Castell, 
guanyadora del sorteig per encendre 
els llums de Nadal, van ser els encarre-
gats de donar el tret de sortida a les fes-
tes i fer visible la il·luminació nadalenca 
al municipi. L’Elia va ser l’afortunada en 
el sorteig dels infants que van fer dibui-
xos per accedir a l'encesa de llums i les 
suplents, que també van ser presents a 
la festa, van ser Lídia Tausté i Elsa Llan-
sola.
La festa es va fer davant de l’ajuntament 
el dia 2 de desembre i va començar a les 
17.45 h amb l’elecció de Judit Moreno  i 
David Guilera, la nena i el nen que lliu-
raran la clau màgica a ses Majestats els 
Reis de l’Orient el proper 5 de gener. 
L’encesa de llums de Nadal va anar 
acompanyada de la projecció d’un ma-
pping a la façana de l’ajuntament realit-
zat per l’artista gràfica Sílvia Isach amb 
motius de les activitats i festes nadalen-
ques.

Cal Tionaire
Una de les novetats de les festes d’en-
guany serà la instal·lació de la casa de 
Cal Tionaire al Molí del Foix. Els infants 
del municipi podran visitar la casa del 
tions i tiones els dies 15, 16 i 17 de de-
sembre on faran cagar el tió de 17 h a 
19 h. Per anar-hi és imprescindible reser-
var entrada al web: santamargaridaiels-
monjos.cat. A cal Tionaire es podrà fer 
un recorregut per la llar dels tions i les 

tiones acompanyats d’un personatge 
molt especial que explicarà com viu el 
Nadal. Es tracta de l’espai de trobada on 
els infants podran viure la màgia del Tió 
de Nadal. 

Activitats nadalenques
L’agenda de propostes inclou un any 
més el Parc Nadalenc Esportiu, orga-
nitzat pel servei d’esports de l’Ajunta-

ment. Un clàssic que enguany es conti-
nuarà fent a la pista poliesportiva amb 
múltiples ofertes d’activitats però sen-
se el circuit d’aventura. Una altra de les 
ofertes lúdiques que continua vigent és 
la del parc nadalenc infantil, que es farà 
del 27 al 29 de desembre amb Inflables, 
ludoteca, jocs i tallers. 
Pel jovent també s’ha organitzat una 
programació específica des del Tan-

La màgia del Nadal es viu 
de forma entranyable 
a Santa Margarida i els 
Monjos 
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gram amb activitats creatives.
Un altre dels clàssics del Nadal és també 
el concurs de pessebres i tions. Aquelles 
persones que vulguin mostrar els pesse-
bres realitzats a casa seva durant aques-
tes dates o els tions i tiones que tenen 
al menjador hauran de fer la inscripció 
abans del 20 de desembre i el lliurament 
de premis tindrà lloc el 29 de desembre 
a les 18 h, al Molí del Foix. El certamen 

compren 3 modalitats: tradicional, ori-
ginal i infantil i podran participar-hi 
totes les persones aficionades, amb 
pessebres i/o tions o tiones instal·lats 
físicament al terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos. A les categori-
es ‘tradicional i original’ es podran pre-
sentar persones majors de 13 anys. A la 
categoria d’infantil es podran presentar 
infants dels 3 als 12 anys.

Les festes inclouran també nombroses 
activitats organitzades per entitats, 
col·lectius i serveis municipals. Així, en 
l’àmbit musical destaquen els concerts 
o cantades de nadales que faran les 
corals del municipi, tant en concerts 
individuals com en col·laboracions 
dins les celebracions eclesiàstiques o 
la “zambomba” de nadales que farà la 
Casa d’Andalusia. També s’han projec-
tat activitats específiques a la Biblioteca 
i tallers de decoració al Molí del Foix.
Finalment i pel que fa a les entitats desta-
car també el sopar ball de cap d’any que 
organitza la societat La Margaridoia.

Recorregut de les cavalcades
Pel que fa a les cavalcades, enguany Ses 
Majestats dels Reis de l’Orient tornaran 
a recórrer els carrers de La Ràpita, Cal 
Rubió i Els Monjos, i recuperaran els 
recorreguts que l’any passat no es van 
poder dur a terme degut a la pandèmia. 
A Cal Rubió la recepció es farà com sem-
pre a la sala i als Monjos la cavalcada 
sortirà de la rambla de Penyafel, amb la 
cantonada de l’avinguda de Cal Salines 
i seguirà per aquesta via fins a arribar a 
l’avinguda de Catalunya. Les carrosses 
recorreran l’avinguda i giraran fins al 
parc de la Biblioteca on aquest any es 
farà la rebuda oficial de ses majestats 
amb el lliurament de la clau màgica. La 
cavalcada de la Ràpita també és previst 
que segueixi el seu recorregut habitual 
per l’avinguda del Penedès. f

La novetat d’enguany serà la casa de 
cal Tionaire situada al Molí del Foix

Cap infant 
sense joguina
La Creu Roja impulsa de nou la campanya 
per fer arribar jocs i joguines noves als 
nens i nenes de la comarca en situació de 
vulnerabilitat. Aquest any es demana que 
es facin aportacions econòmiques per 
adquirir joguines adequades al perfil dels 
infants i no siguin sexistes o bèl·liques. 
La campanya compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos i les donacions econòmiques 
es poden fer al compte ES70 0049 
54 73992416707738 amb el concepte 
‘campanya joguines 2021’ fins al 5 de gener.
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L’Skate Park de 
l’avinguda de Cal Rubió 
va acollir el passat 22 
d’octubre una festa per 
celebrar la remodelació 
d’aquest espai que es va 
acabar de condicionar 
a l’estiu. La festa va 
comptar amb nombroses 
demostracions, activitats 
i actuacions, en aquest 
espai d’esport i lleure per 
al jovent del municipi.

Homenatge a
Pau Casals
Pau Casals i l’Himne a les Nacions Unides 
van ser els protagonistes del XOCultural 
realitzat el passat mes d’octubre amb una 
exposició i una àmplia programació de com-
memoració del cinquantè aniversari de la 
creació de l’himne i una al·legoria a la cultu-
ra de la pau.
L’acte central de commemoració es va dur a 
terme el 23 d’octubre, a la plaça de Pau Ca-
sals en un acte emotiu amb la participació 
del cor Xamusia.
La programació dels actes de commemo-
ració va incloure nombroses activitats de 
divulgació entre escolars, tallers infantils, 
un concert de corda amb músiques de pel·lí-
cules i visites guiades sobre la figura de Pau 
Casals i la Guerra Civil, al CIARGA.
L’exposició sobre Pau Casals es podrà veure 
fins al gener al Castell de Penyafort.

Commemoració 
del 25N
L’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va celebrar al Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència vers les 
dones amb concentracions, una exposi-
ció i la projecció d’un documental.
El 25 de novembre es van dur a terme 
dues concentracions, al matí davant 
l’ajuntament i a la tarda a la casa de cul-
tura Mas Catarro, on es van encendre 
espelmes en record de les dones assas-
sinades per violència masclistes el 2021. 
Tot seguit es projectà el documental 
Lesbofòbia. Les activitats de reivindica-
ció van incloure també una exposició en 
honor a la metgessa, escriptora, antifei-
xista i anarco-feminista Amparo Poch.

El XOCultural de 
novembre, es va dedicar 
a la commemoració 
del Dia internacional 
del Drets dels Infants.  
Entre visites escolars, 
activitats i visites van 
passar 550 persones per 
l'exposició. El projecte 
tenia per objectiu donar 
a conèixer i conscienciar 
sobre els Drets dels 
Infants i treballar pel 
seu compliment.
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Mostra artística 2022
“Els misteris de l’art, darrera de cada 

expressió artística s’hi amaguen els mis-
teris de la humanitat”, és el títol que 
escollit com a fil conductor de la 38a 
edició de la Mostra Artística Sant Rai-
mon de Penyafort, una edició que conti-
nuarà vetllant per totes les mesures de 
seguretat i que té obert el període de 
presentació d’obres aquest mes de de-
sembre en les modalitats de pintura, di-
buix, ceràmica, escultura, fotografia i il·
lustració digital. La mostra inclou també 
la modalitat d’obres infantils en dibuix.

A banda d’un concurs d’art, la Mostra 
inclou una amplia programació d’acti-
vitats culturals que es duran a terme el 
proper mes de gener i que s’iniciaran el 
dia 13 amb la inauguració de la mostra; 
un espectacle infantil de llums i ombres 
el dia 18, amb el títol allà on viuen els 
monstres, a càrrec de Sherezade Barda-
jí; i un tastet artístic infantil, l’endemà 
dia 19 de gener, a la casa de cultura Mas 
Catarro.

Un dels actes més destacats de la 
programació serà el concert del 20 de 
gener amb Sandra Cooper i Robin Ba-
nerjee, el guitarrista de la cantant Amy 
Winehouse, que faran un homenatge a 
aquesta artista amb l’acompanyament 
d’un espectacle de pintura en directe a 
càrrec de l’artista Quim Moya.  

El 26 de gener també es farà un tastet 
artístic infantil a l’espai Antistiana de la 
Ràpita amb pintura dibuix i collage.

La mostra lliurarà els premis el dia 28 
de gener i es podrà veure durant tot el 
mes a la casa de cultura Mas Catarro. f

Compartir
experiències 
amb les
famílies
Del 19 d’octubre al 21 de desembre 
s’està duent a terme al municipi el 
projecte El Racó, un punt de troba-
da per a famílies amb infants de 6 a 
12 anys. Aquest projecte vol ser un 
espai de suport presencial, per pa-
res i mares interessats a conèixer 
aspectes que puguin influir de for-
ma positiva en la cura, l’educació i 
el desenvolupament dels infants, 
convidant·los a reflexionar i a com-
partir les seves experiències amb 
altres famílies. Es tracta de sumar 
experiències, forces, idees, vivèn-
cies, etc. que donin als pares i ma-
res més seguretat per atendre amb 
més eficàcia les dificultats dels seus 
fills i filles, i les seves pròpies. El pro-
jecte permet constituir un espai de 
confiança i diàleg, on tothom tingui 
la possibilitat de ser escoltat i atès 
en les seves demandes i necessitats, 
des del suport mutu i l’elaboració 
conjunta d’estratègies adients a les 
diferents situacions plantejades. 
El grup està conduit per professio-
nals de Serveis Socials del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès.  

Mostra Artística a la casa de cultura Mas 
Catarro

Penyafel 360o

Aquest mes de desembre, Santa Marga-
rida i els Monjos acull la darrera edició 
dels XOCulturals de 2021 amb una expo-
sició de pintura de l’Ermita de Penyafel, 
amb obres de l’artista local Joan Querol. 
La mostra es podrà visitar a la casa de 
cultura Mas Catarro fins al 23 de desem-
bre, els dilluns de 18 h a 21 h, de dimarts 
a divendres de 16 h a 21 h i el diumenge 
19 d’11 h a 13 h.
L'exposició s’acompanyarà d’un con-
cert de Nadal amb la coral Amics de Pe-
nyafel el proper 19 de desembre a les 12, 
a la masia.
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La transhumància 
arrela

La festa de la Transhumància va tornar 
de nou aquest any a Santa Margarida i 
els Monjos amb un programa d’activitats 
lúdiques i una important part divulgativa 
amb xerrades i exposicions sobre la tradició 
de la transhumància portada als nostres dies

Els actes centrals de la festa es van celebrar 
el tercer cap de setmana d’octubre amb 
activitats infantils i amb la fira situada  a 
l’aparcament del mercat dels Monjos i que 
va aplegar, un any més, degustacions de 
vins, caves, formatges i embotits; el mercat 
d’artesania i brocanters; activitats infantils 
i les exhibicions del Ball de Pastoretes dels 
Monjos i l’Ovella de Castellví de la Marca.

Estrena del
celler del castell
L’Ajuntament va inaugurar la remodela-
ció del celler del Castell de Penyafort el 
passat 16 d’octubre amb una festa que 
va comptar amb la participació de Pere 
Pons, diputat d’Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i 
de l’alcaldessa Imma Ferret. 
L’acte també va incloure una xerra-
da-conversa amb el director de vins i be-
gudes d’ElBullifoundation, Ferran Cen-
telles i de la doctora en història Gràcia 
Dorel. 

Les obres de remodelació del celler han 
suposat una inversió de 332.500 euros 
a càrrec de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos. 

Pastors i natura 
van protagonitzar 
dues concorregudes 
exposicions al Castell 
de Penyafort durant 
el mes d’octubre. Una 
sobre els parcs del Foix, 
Olèrdola i el Garraf i 
l’altra amb el títol ‘Qui 
pastura al Camí ramader 
de Marina?’, una creació 
de l'artista Pep Puig amb 
el testimoni audiovisual 
dels pastors i pastores 
d'aquest històric camí 
de rutes transhumans.

El Castell de 
Penyafort va acollir 
el passat 7 de novembre 
una nova edició de les 
visites musicades a l’espai. 
Les visites van comptar 
amb l’acompanyament 
musical de l’alumnat 
de l'Escola Municipal 
de Música Maria Dolors 
Calvet de Vilafranca 
del Penedès que va 
interpretar diverses 
peces a diferents espais 
del castell i els jardins.
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30 anys de mercat
als Monjos

El Mercat setmanal va complir 30 anys 
el passat 1 de desembre. Recorden so-
vint els que ho van viure que aquell diu-
menge de fa tres dècades va ploure gai-
rebé tot el matí i no afavorí una jornada 
de compres familiars, però malgrat tot, 
el mercat dels Monjos va arrencar a ca-
minar com una aventura que apostava 
per oferir espais de compra en festiu, 
cosa gens habitual fa 30 anys, i com una 
eina de dinamització del teixit comercial 
local davant els canvis que comportava 
la variant de la N340 i l’eliminació del 
pas de vehicles pel centre de la localitat 
i perquè pel fet de tenir el mercat els 
diumenge es permetia que els comer-
ços obrissin aquest dia. 

Amb el record dels anys passats però 
amb la mirada posada al futur, el mer-
cat va commemorar aquest aniversari 
el passat dia 12 de desembre amb una 
celebració que va incloure activitats di-
verses des de les 11.30 h, amb sorteigs, 
regals i animació.

Per dinamitzar la jornada, es van re-
partir bosses dissenyades especialment 
per a l’ocasió. Per cada compra al mer-
cat o al comerç local s’obtenien tiquets 
que es podien intercanviar per una bos-
sa especial d’aniversari.

El mercat dels Monjos és un dels més 
concorreguts del seu entorn i aplega 
cada diumenge més de 4.000 persones 
que es desplacen fins al municipi per 
gaudir d’un matí de lleure i compres en 
família. f

El mercat és un pol de dinamització local

Premis
Compra a prop 
El passat 21 de novembre va finalitzar la 
setena edició de la campanya ‘Compra a 
prop i descobreix el teu entorn’ impul-
sada pels municipis de Santa Margarida 
i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèr-
dola i adreçada a enfortir el comerç lo-
cal i promoure els elements turístics del 
territori.
La iniciativa va repartir una vuitantena 
de premis a través d’un sorteig celebrat 
el passat dia 1 a la casa de cultura de Mas 
Catarro entre les 50.000 butlletes dipo-
sitades a les urnes dels establiments o a 
través d’un codi QR.

Nou horari d’atenció 
ciutadana
Des del passat mes de novembre 
les persones que hagin de realitzar 
tràmits ràpids l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) podran anar-hi 
sense cita prèvia (volants d’empa-
dronament, etc.). Aquesta atenció 
es realitzarà únicament als matins, 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.
Per altres gestions caldrà sempre 
demanar cita prèvia al telèfon 93 
898 02 11 o al correu oac@smmon-
jos.cat i es podrà sol·licitar pels dies 
feiners al matí i els dimarts a la tarda. 

Agenda d’activitats 
familiars 
L’ajuntament ha posat en marxa 
un nou servei de difusió per fer ar-
ribar cada mes a les famílies tota la 
informació de les activitats del mu-
nicipi pensades per a infants de 0 a 
12 anys i dos canals Boo Informa a 
Whatsapp i Telegram per informa-
ció i recordatoris setmanals.
Al canal de Telegram només cal 
subscriure-s’hi. Pel de Whatsapp cal 
emplenar un formulari al web de 
l’ajuntament i seguir les passes indi-
cades en el mateix.
L’agenda també es pot consultar en 
línia a santamargaridaielsmonjos.cat 

Reactivació 
comercial
Fruit dels acords establerts entre 
l’ajuntament i la iniciativa privada a 
la Taula de Reactivació del Comerç 
aquesta tardor es van dur a terme 
noves formacions per als comerci-
ants relacionades amb la difusió per 
xarxes socials, tant pel que fa a la 
creació de continguts atractius au-
diovisuals, com també relacionats 
amb les plataformes de venda o cre-
ació de concursos a les xarxes.
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L’ajuntament ha dut a terme darrerament diverses accions de fumigació per evitar la 
proliferació del bernat marbejat, un espècia invasora provinent d’Àsia que causa importants 
molèsties per l’alt nombre d’espècimens en alguns espais de l’entorn urbà i en habitatges 
particulars.

Grup de suport 
emocional
i ajuda mútua 
Des de setembre i fins aquest mes de 
desembre s’està duent a terme sessions 
dels Grup de Suport Emocional i d’Aju-
da Mútua (GSAM) al municipi. Aquest 
programa, que ofereix la Diputació de 
Barcelona, s’ha implementat amb l’Àrea 
de Serveis Socials de l’ajuntament, amb 
l’objectiu de donar suport i acompanyar 
els cuidadors/es de persones amb de-
pendència.
Durant les 10 sessions el psicòleg de 
la “Fundació per a les Persones Depe-
nents” treballa 
amb els 10 partici-
pants els objectius 
d’evitar la sobre-
càrrega de la cura 
i aprendre a cui-
dar-se a sí mateix, 
fer front a la sole-
dat i l'aïllament, i 
disminuir l'estrès. La cura de persones 
en situació de dependència pot generar 
necessitats de suport psicològic o de 
relació amb altres que es troben en la 
mateixa situació.

Mor Cristobal 
Florido

El passat 25 d’octubre va morir a Tor-
relavit, Cristobal Florido, a l’edat de 100 
anys. Florido va ser ajudant de mecànic 
als camps d’aviació del Vesper de la Glo-
riosa, entre els que hi havia el dels Mon-
jos i havia participat en nombroses acti-
vitats per la recuperació de la memòria 
històrica al municipi i al CIARGA. Amb 
la seva mort s’ha perdut el darrer testi-
moni directe dels camps d’aviació de la 
República al Penedès.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos lamenta la seva pèrdua i seguirà 
treballant perquè el record de les per-
sones que van viure el conflicte de la 
Guerra Civil i van fer de la pau la seva 
forma de vida, continuï sempre present 
al CIARGA i a la nostra memòria. 

El Banc de 
Sang i Teixits 
ha fet aquest any cinc 
campanyes de donació 
de sang a diversos espais 
municipals dels Monjos i 
de la Ràpita, per complir 
amb la normativa a 
causa de la Covid. Tot 
plegat ha representat 
242 donacions, que han 
permès que 732 persones 
se’n puguin beneficiar.

Les caminades  
del cicle A cent 
cap als Cent es van 
reprendre el passat 
1 de desembre amb 
la participació d’un 
important nombre 
de persones grans 
del municipi que 
cada any se sumen a 
aquest projecte de la 
Diputació per visitar 
diversos entorns 
de la província.
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Reduir residus
i diners

Ens hem acostumat a acumular ob-
jectes a casa que gairebé no fem servir 
però que ocupen espai, costen diners i 
acabaran esdevenint residus.

El projecte comunitari Biblioteca de les 
coses es basa en la reflexió sobre què 
passaria si en lloc de comprar aquestes 
coses, les compartíssim entre nosaltres. 

L’àrea d’Economia Social i Solidària de 
l’Ajuntament està treballant en la crea-
ció d’un projecte similar al municipi i per 
aquest motiu va convidar el passat no-
vembre els impulsors de la Biblioteca de 
les coses de la Verneda i la Pau (Barce-
lona). La presentació va ser a càrrec de 
Nusos Cooperativa en el marc de la Set-
mana Europea de Prevenció de Residus.

Actualitzar-se en un entorn 
laboral canviant
Els canvis en el mercat de treball són 
cada vegada més intensos i més ràpids. 
El que servia fa cinc anys pot començar 
a ser un model obsolet actualment i 
això obliga a una actualització constant 
de les empreses. I no únicament de les 
empreses, sinó també de les persones 
que hi treballen o d’aquelles que volen 
accedir al mercat laboral.
Aquests canvis han propiciat la desapa-
rició d'algunes ocupacions i l'aparició 
d'unes altres i condiciona les caracte-
rístiques dels perfils que les empreses 
actuals exigeixen als treballadors i tre-
balladores, que cal que estiguin perma-
nentment amatents a l’adquisició de  
noves competències i coneixements 
ocupacionals.
Un exercici d’actualització constant que 
també han de fer, de forma més accen-
tuada, aquelles persones que volen in-
corporar-se al mercat laboral ja que un 

període d’aturada pot fer perdre capa-
citats sinó s’esmercen esforços en la mi-
llora dels coneixements.
Des del Servei Local d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos s’ofereixen cursos i sessions de 
formació orientades a millorar aques-
tes capacitats i sempre en consonància 
amb el que demana el mercat laboral i 
en especial de les empreses del munici-
pi, amb les que es treballa de forma con-
junta per detectar necessitats.
El servei també ofereix assessoraments 
personalitzats per evitar que períodes 
prolongats de desocupació puguin ge-
nerar que, malgrat que les necessitats 
econòmiques puguin estar cobertes 
gràcies a les prestacions econòmiques 
del SEPE, es puguin produir mancances 
en l’actualització dels coneixements ne-
cessaris per la reincorporació al mercat 
laboral. f

El Servei Local d’Ocupació de Santa Margarida i els Monjos ofereix el Club de la 
Feina, un espai dotat dels recursos i de personal per donar suport directe en la recerca de les 
ofertes de feina i l'elaboració de currículums, cartes de presentació, etc.. , El Club està ubicat 
a Cal l’Antic, al carrer Berenguer, 1 i està obert els dimarts i divendres de 10 h a 13 h. No cal cita 
prèvia.

Programa 
d’activitats del 
Banc del Temps

El Banc del Temps és una iniciativa so-
cial integrada per persones motivades 
per a intercanviar temps que des del 
2013 programa diverses activitats a San-
ta Margarida i els Monjos.

Aquest mes de desembre s’ha realitzat 
una sortida per caminar i practicar el 
català, un taller de manualitats nadalen-
ques i un altre per aprendre a utilitzar 
una màquina de cosir, al banc de roba. 
El diumenge 19 es farà una ruta pels ar-
bres centenaris de l’entorn del municipi, 
es sortirà de davant de l’ajuntament a 
les 8:30 h i finalitzarà a les 11:30 h.

Per a participar de les activitats és ne-
cessari inscriure’s prèviament a banc-
deltempssmmonjos@gmail.com o tru-
car al 938982017. 



Nosaltres

12
F desembre 21

El Ciarga ha estrenat 
un nou audiovisual per 
complementar les visites 
que es fan en aquest centre 
d’interpretació de l’aviació 
republicana del municipi. El 
Ciarga és obert els dissabtes, 
diumenges i festius de 10h 
a 14 h o bé entre setmana 
amb reserva prèvia. 
L’audiovisual recrea un dels 
bombeigs que va patir el 
camp d’aviació dels Monjos.

Més ocupació 
d’autocaravanes

L’àrea d’autocaravanes, vehicles re-
creatius, campers i furgonetes de Santa 
Margarida i els Monjos ofereix una nova 
manera de descobrir i gaudir d'aquest 
municipi i del Penedès amb la xarxa for-
mada per 12 àrees al Penedès. Aquests 
últims mesos s’ha vist un augment 
d’aquests visitants que es desplaça amb 
camper o autocaravana al nostre mu-
nicipi. Des del departament de turisme 
de l’Ajuntament s’han portat accions 
directes per fomentar una nova manera 
de visitar el territori i els seus atractius 
alhora que es fomenta la promoció tu-
rística i l’impuls al comerç de proximitat.

Per als visitants s’ha elaborat un kit in-
formatiu amb fullets dels atractius turís-
tics del municipi i promocions culturals. 

Agents de
turisme al
municipi
El passat 25 d’octubre es va reprendre 
la formació presencial del programa del 
Programa de Punts d’informació turís-
tica d'aquest any 2021, impulsat per la 
Diputació de Barcelona i que coordina 
el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès a Santa Margarida i els Mon-
jos. Una trentena d’empreses adherides 
a aquest programa, oficines de turisme, 
cellers, restaurants, allotjaments i em-
preses de serveis turístics van visitar 
el Castell de 
Penyafort on 
se’ls va ex-
plicar tota la 
oferta turísti-
ca del munici-
pi per tal que 
aquestes em-
preses puguin 
oferir al turista o visitant informació 
sobre l’oferta turística existent, alho-
ra que pugui rebre assistència i suport 
en l’organització de la seva estada a la 
zona.

Santa Margarida 
i els Monjos va 
rebre el passat 11 de 
novembre els distintius 
de renovació pel Punt 
d’informació Turística 
dels Monjos, el Castell 
de Penyafort i el Ciarga. 
L’acte va tenir lloc al 
castell de Sant Martí 
Sarroca i va lliurar el 
distintiu a 21 empreses 
i entitats noves i a 30 
punts de renovació.
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L’Ajuntament ha aprovat un pressu-
post municipal de 10.095.149,94 euros 
per al 2022, sota criteris de prudència 
financera, intentant revertir els efectes 
socioeconòmics de la pandèmia que en-
cara poden continuar l’any vinent, però 
sense deixar de banda que es puguin 
dur a terme futures modificacions. 

El pressupost inclou un capítol d’inver-
sions de 861.000 € per a la creació de la 
segona fase de l’Eix cívic Cal Rubió; la 
portada d’aigua a Espitlles; l’ampliació 
de voreres del carrer de Santa Marga-
rida; l’adquisició d’un nou vehicle per a 
Protecció Civil, millores a la Biblioteca i 
a l’accessibilitat del Ciarga o la reurba-
nització de l’avinguda del Centre a la 
Ràpita. 

Tot això sense deixar de banda els ar-
ranjaments habituals en espais públics, 
enllumenat, pavimentació i clavegue-
ram, així com els projectes que han co-
mençat la seva tramitació aquest any: 
eix cívic Monjos Vilafranca, aparcament 
Llar d’Infants, espai vida, pistes de pà-
del, etc. 

El pressupost es va aprovar amb els 
vots a favor del PSC i en contra dels 
grups municipals d’ERC, PA-CUP i JxCAT. 

El ple de novembre també va aprovar 
per unanimitat les bases de subvenci-
ons de carnaval o la ratificació del de-
cret d’alcaldia per a l’adquisició d’un 
edifici plurifamiliar d’habitatges aparca-
ments, trasters i local situat a l’avingu-
da de cal Salines. El ple va dar compte 
de diversos informes econòmics de pa-
gaments a proveïdors i morositats i va 
debatre dues mocions presentades pel 
grup municipal del PSC contra la vio-
lència masclista i per a la defensa de la 
sanitat pública i la millora del servei sa-
nitari als CAP i a l’hospital comarcal de 

l’Alt Penedès, en representació del grup 
Prosanitat pública. Totes dues es van 
aprovar per unanimitat.

Ordenances fiscals
El ple va aprovar a l’octubre les or-

denances fiscals pel 2022 en la línia de 
contenir els tipus impositius de les orde-
nances fiscals, atès que la situació eco-
nòmica continua sent complicada per a 
moltes famílies, per la qual cosa s’han 
introduït diverses bonificacions i s’ha 
hagut d’actualitzar la taxa per a la reco-
llida de les escombraries ja que la Man-
comunitat Penedès Garraf ha anunciat 
l’augment del cost del servei en més de 
100.000 per a l’any vinent. És per això 
que, malgrat que l’ajuntament assumi-
rà bona part d’aquest augment, es veu 
obligat a repercutir també a l’alça el re-
but de la taxa.

Les ordenances van ser aprovades 
amb els vots a favor del PSC, l’absten-
ció de PA-CUP i el vot en contra d’ERC 
i JxCAT.

L’ajuntament ha aprovat un pressupost de 10 milions d’euros

L’Ajuntament aprova un pressupost 
de 10 milions d’euros pel 2022

En el mateix ple es va aprovar una mo-
dificació de crèdit del pressupost, amb 
el vot a favor del PSC, l’abstenció d’ERC 
i JxCAT i el vot en contra de PA-CUP; i la 
modificació de l’ordenança del servei de 
subministrament d’aigua potable, apro-
vat amb els vots a favor del PSC i els 
vots en contra d’ERC, PA-CUP i JxCAT.

La sessió també va aprovar per unani-
mitat la declaració d’utilitat pública de 
l’eix cívic de Cal Rubió; la ratificació de 
la delegació de la recollida i gestió dels 
residus tèxtils i de l’oli vegetal usat a 
favor de la Mancomunitat Penedès Gar-
raf; o l’adhesió de l’ajuntament a la xar-
xa internacional Mayors For Peace.

A l’apartat de mocions es va aprovar 
per unanimitat una proposta presenta-
da pel grup del PSC en suport i ajuda a 
la ciutadania de l’illa de La Palma. L’al-
tra moció, presentada pel mateix grup 
sobre l’impuls i la millora del sistema de 
Formació Professional a Catalunya es va 
aprovar amb els vots a favor del PSC, 
PA-CUP i JxCAT i l’abstenció d’ERC. f

f El pressupost inclou un capítol 
d’inversions de 861.000 €
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’Ajuntament ha realitzat 
diverses obres de millora a 
la via pública especialment 
centrades en el procés 
continu d’arranjament de 
voreres o de les calçades 
i en tirar endavant tots 
aquells projectes de major 
envergadura que han 
finalitzat o estan en fase 
d’execució.

L
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Nous projectes de millora 
urbanística
La inauguració del parc de Llevant, situ-
at al carrer de Joan Vidal i Miró ha servit 
per dotar a la Ràpita d’una zona verda 
de gairebé 13.000 metres quadrats que 
servirà com a àrea d’esbarjo i lleure pel 
veïnat.
El parc, que està obert des del passat 
5 de novembre, compta amb un espai 
d’esbarjo caní, millores en la jardineria 
i la il·luminació i nous recorreguts de 
passeig i activitat física per a totes les 
edats.
La del parc de Llevant se suma a la fi-
nalització de la remodelació del camp 
de futbol de la Tallada, on s’ha optimit-
zat l’espai existent amb l’afegit de tres 
pistes de petanca i nou de bitlles cata-
lanes; l’arranjament de vestuaris i la mi-
llora del tancat. També a la zona de Cal 
Claramunt s’ha adjudicat la construcció 
del clavegueram en direcció al camí 
d’Olèrdola i a Tres Pins s’ha adjudicat ja 
el canvi de llumeneres, que començarà 
tan aviat com l’empresa adjudicatària 
disposi dels materials.
Altres projectes en marxa són l’Eix cívic 
Monjos-Vilafranca, que estarà adjudicat 
aquest mes, amb un termini d’execució 
de sis mesos; i les obres per ampliar vo-
reres al carrer de Santa Margarida, que 

sortirà a licitació el proper gener. 
Finalment ja s’ha obert l’espai caní de 
la Costa Daurada; és previst reparar la 
passera sobre la resclosa, que s’ha tallat 

per temes de seguretat; i ha començat 
la neteja de la llera del riu Foix, des del 
pont de l’avinguda de Catalunya 300 
metres aigües avall.

Inauguració del parc de llevant  a la Ràpita
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Substitució del vell lledoner
de davant l’església
L’ajuntament es va veu-

re amb l’obligació de ta-
llar el lledoner situat a la 
plaça de l’església dels 
Monjos davant la situa-
ció irreversible en la que 
es trobava i per la segu-
retat per a les persones. 
La decisió es va prendre 
després de consultar di-
versos experts en arbrat 
que van determinar que 
no hi havia cap altra al-
ternativa. 

Les actuacions per sal-
var el lledoner (Celtis 
Australis) van començar 
fa 15 anys amb la col·lo-
cació de 3 fixacions dins 
el tronc per mirar de 
lligar la creuera de l’ar-
bre, que s’havia esberlat 
pel mig. Tres anys després, i tenint en 
compte que es continuava obrint, es 
va col·locar un collarí exterior per fixar 
aquesta part però no va ser suficient i 
els anys 2014 i 2019 es van lligar les bran-
ques entre elles i fer contrapès per evi-

El lledoner va estar en tractament els darrers 15 anys.

tots el d’una fito·plaga 
amb un paràsit que s’ha-
via menjat el tronc per 
dins i l’havia deixat sen-
se estructura interna de 
subjecció, malgrat que 
per fora pogués semblar 
sa. 

La base del tronc pre-
sentava un gran forat 
que feia perillar seriosa-
ment la seva estructura 
i posava en risc les per-
sones o vehicles que po-
guessin estar a prop en 
cas d’una caiguda.

L’arbre es va tallar el 
passat 26 de novembre i 
en el seu lloc es plantarà 
un nou exemplar.

No es té constàn-
cia exacta de l’edat 

d’aquest arbre, que han vist diverses 
generacions de veïns i veïnes del mu-
nicipi, tot i que alguns indicis apunten 
que podria tractar-se d’un arbre plantat 
quan es va construir l’església dels Mon-
jos. f

tar que caiguessin.
Posteriorment se li van anar sumant 

diverses actuacions fitosanitàries i d’en-
doteràpia per fer front a un cúmul de pa-
tologies, amb diversos atacs de fongs, 
bacteris i barrinadors. El més greu de 

El Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Penedès, David Alquézar, 
va visitar el passat 15 de novembre l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos acompanyat 
del cap de l’oficina, Pol Pagès. Durant la trobada l'alcaldessa Imma Ferret va traslladar al nou 
delegat les necessitats del municipi. 

Assessorament
jurídic i psicològic
L’Ajuntament ofereix un servei d’aten-
ció psicològica gratuïta per a persones 
que creguin que necessiten ajuda en al-
gun aspecte o vulguin consultar dubtes 
personals, familiars, etc. Les persones 
que vulguin fer ús del servei han d’adre-
çar-se primer a Serveis Socials o a Dona 
al Dia, al telèfon 93 898 08 10 o 93 898 
08 71. Un altre dels recursos gratuïts 
que s’ofereixen a la ciutadania és un 
servei d’assessorament jurídic finançat 
a través de la Diputació de Barcelona. 
Per demanar cita prèvia cal adreçar-se a 
Serveis Socials.
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La Ràpita recupera la
Festa del Most

La Ràpita va poder recuperar el passat mes 
de novembre la Festa del Most, després que 
l’any passat no es pogués dur a terme degut 
a les restriccions per la Covid. Aquest any 
però, tots els actes del programa es van po-
der dur amb normalitat i amb una important 
afluència de públic, especialment a la inau-
guració de la Mostra de Vins i Caves, el corre 
cellers o el concurs de vins i caves. Enguany 
la festa també celebrava el vint-i-cinquè ani-
versari del concurs de poda.

La Festa del Most està organitzada pel 
grup de Joves de la Ràpita, amb la col·labo-
ració del CCRR i l'ajuntament que enguany 
estrenava un nou equip, encapçalat per Rai-
mon Lacruz, en l’organització de la festa.

El programa de la Festa del Most també va 
incloure el tradicional lliurament dels pre-
mis literaris Joan Mañé i Guillaumes, que 
enguany van comptar amb uns 600 treballs 
presentats i que sortiran publicats a la revis-
ta Antistiana del Grup d’Estudis Rapitencs.
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Festa Major a
Cal Rubió

La Festa Major de Cal Rubió va engegar 
les seves activitats el passat 8 d’octubre 
amb el pregó de Martí Tarrida i una traca 
que van servir de preàmbul a 5 dies festius 
àmpliament seguits pel veïnat i visitants.

Les propostes van comptar amb una 
varietat d’iniciatives amb xocolatada 
popular i animació infantil, l’assaig de la 
canalla de la Colla Jove dels Castellers 
de Sitges, el Rubiófoc, la tradicional 
bicicletada popular a la font de Cal 
Morgades, la botifarrada popular, un 
concert vermut, havaneres i el ball de 
festa major.

La festa va finalitzar el dia 12, festivitat de 
la mare de Déu del Pilar, amb matinades, 
missa i goigs, l’exhibició folklòrica i un 
espectacle d’humor. 

A punt per les 
Festes Majors 
d’hivern

 
El mes de gener es duran a terme de 

nou les festes majors d’hivern del muni-
cipi: el cap de setmana del 14 al 16 als 
Monjos i del 21 al 23 a la Ràpita.

Tant la societat La Margaridoia, com el 
Centre Cultural Recreatiu Rapitenc, en-
titats encarregades d’organitzar o coor-
dinar les festes, estan treballant en els 
programes de les dues festivitats, que 
ja tenen ultimats molts detalls de les se-
ves celebracions. 

Als Monjos la festa inclourà el dia 15 el 
tradicional pregó, sopar i ball. L’ende-
mà dissabte s’ha programat un concert 
i ball i el diumenge l’ofici en honor a sant 
Antoni Abat acompanyat de la coral La 
Margaridoia i teatre amb l’obra ‘Menti-
ders’, a càrrec del grup de teatre T.A.M., 
de la Margaridoia. La festa acabarà di-
lluns amb un concert de les corals Pe-
nyafel i Margaridoia.

A la Ràpita no han fet públic encara la 
totalitat del programa de la Festa Major 
que estarà bastit amb els actes organit-
zats per les diferents entitats vincula-
des al CCRR.

L’escola Arrels  
va celebrar la castanyada 
el passat 29 d’octubre 
amb una festa divertida 
i plena d’activitats que 
va començar al matí 
amb la decoració del 
passadís de l'escola i 
diverses manualitats. 
A la tarda, van rebre la 
visita de la castanyera i 
es va fer una exhibició 
de balls preparats per 
l’alumnat, al pati.

L’escola d’adults  
informa que disposa 
de places lliures per les 
persones que no tinguin 
l’ESO i que vulguin 
fer el curs d’accés als 
Cicles Formatius de 
Grau Mitjà o de Grau 
Superior. Per a més 
informació sobre aquesta 
formació cal adreçar-
se a l’escola, situada a 
la casa de cultura Mas 
Catarro, als Monjos.
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Es farà la rua
de carnaval 2022

Els ajuntaments de l’Alt Penedès han 
consensuat tirar endavant el carnaval 
2022 en el format habitual pre-pandè-
mia de cada municipi.

La decisió s’ha pres de forma conjunta 
després que el mes de setembre els re-
presentants tècnics i polítics dels ajun-
taments de la comarca encetessin con-
verses per homogeneïtzar la celebració 
del carnaval i adaptar-lo a la situació sa-
nitària. Les reunions van continuar des-
prés amb la participació dels principals 
grups de carnaval de la comarca.

Finalment, i davant la flexibilització 
de mesures vigent actualment, ajunta-
ments i grups de carnaval han pres la 
decisió de tirar endavant el model de 
carnaval en els seus formats tradicio-
nals, si bé s’acabaran d’estudiar alguns 
detalls en funció de la normativa, com 
ara l’ús de les mascaretes.

Aquest acord fa possible que els grups 
de carnaval puguin començar des d’ara 
a treballar en les seves creacions, car-
rosses i coreografies per tenir·les a punt 
de cara al mes de febrer. 

En cas que les mesures sanitàries fes-
sin impossible la celebració del carnaval 
en les seves dates habituals, els ajun-
taments implicats s’han compromès a 
que la celebració es faria tan aviat com 

es pogués, dins l’any 2022.
A Santa Margarida i els Monjos ja s’han 

aprovat les bases de subvencions de 
carnaval i s’ha obert un període de con-
sulta amb les entitats participants amb 
el compromís ferm d’unes 15 carrosses i 
comparses.  f

Erum et omni asped que seque laut.

Nou calendari del 
Parc del Foix
Aquest mes de desembre i com cada 
any, es repartirà una nova edició del ja 
tradicional calendari de sobretaula que 
edita el Parc del Foix en col·laboració 
amb els ajuntaments de Santa Margari-
da i els Monjos i de Castellet i la Gornal. 
Aquest any l’exemplar inclou una col-
lecció de fotografies d’Isi Torres, una 
persona molt vinculada laboralment a 
l’entorn natural de Santa Margarida i els 
Monjos i gran coneixedora del parc i de 
la natura en general. 

4.000 euros per la 
Megapanera
Per tretzè any consecutiu l’asso-
ciació Comerç del Foix impulsa la 
campanya de Nadal amb la MegaPa-
nera, una promoció ja tradicional i 
esperada que aquest any rondarà la 
xifra de 4.000 euros en productes 
i serveis de les aportacions de tots 
els col·laboradors. Per cada compra 
que es realitzi als establiments as-
sociats al Comerç del Foix, s’obse-
quiarà amb butlletes per participar 
en el sorteig de la Mega Panera que 
es farà al local de l’associació del 
Comerç del Foix al proper dia 10 de 
gener.

Es reprenen les 
sortides a caminar
Després de la inactivitat provocada 
per la pandèmia, el grup Anem a 
Caminar reprèn aquest mes de de-
sembre la programació de sortides 
seguit tots els protocols per la con-
tenció de la Covid. La primer assor-
tida d’aquest desembre és la de la 
col·locació del pessebre. Al gener 
està previst visitar els Masos de Ri-
bes; al febrer faran la ruta dels Tres 
Cims de Gelida i al març es desplaça-
ran fins a Castellfollit del Boix. Per a 
més informació es pot consultar el 
web caminades.info.

Solidaritat amb
La Palma
L’entitat Som Solidaris de Santa 
Margarida i els Monjos fa una crida 
a la ciutadania per ajudar les perso-
nes afectades per l’erupció del vol-
cà de l’illa de La Palma.
Els donatius de la campanya es po-
den fer al compte ES26 2100 0954 
3302 0026 0448 i es destinaran a les 
entitats i d’ajuda a les famílies que 
treballen al territori.
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119è aniversari de
la Margaridoia

La Margaridoia va celebrar la festa del 
119è aniversari de la societat del 19 al 21 
de novembre amb una gran actuació de 
l’esbart dansaire Sant Julià de l’Arboç, 
un sopar-ball d’aniversari amenitzat per 
el grup musical Loren i la presentació de 
l’obra ‘Tinc un milió’, a càrrec del grup 
de teatre La Sala. Un acte que va comp-
tar amb una amb una gran assistència 
de públic. La societat també va celebrar 
la castanyada amb un sopar-ball amb 
més de 140 assistents

Per aquest mes de desembre s’ha 
programat teatre, el diumenge dia 19 
amb l’obra ‘A la meta’ del grup T.A.T. 
Vilafranca i el cotilló de cap d’any, amb 
menú a càrrec del restaurant El Refugi i 
ball amb el grup musical Moon Star.

La societat organitzarà també la Festa 
Major d’Hivern, en honor a Sant Anto-
ni, co-patró de la localitat, que es durà 
a terme del 14 al 17 de gener, amb nom-
broses activitats musicals i culturals.

Cada dissabte, a les 11 de la nit, es pot 
gaudir del ball obert a tothom, gratu-
ït pels socis i amb entrada a 6 € per la 
resta de públic. També s’estan realitzat 
classes i tallers de ball que es poden con-
sultar la web www.lamargaridoia.cat on 
també hi ha informació puntual de tots 
els actes. L’entitat disposa, a més, d’un 

servei de reserva d’invitacions pels as-
sociats/des i d’entrades per els no socis/
es, a través del correu info@lamargari-
doia.cat o del WhatsApp 640 119 745.

Totes les activitats es duen a terme 
d’acord amb la normativa vigent de 
contenció de la Covid. f

Noves
activitats a
la parròquia
La parròquia de Santa Margarida del 
Penedès ha començat el curs amb 
noves activitats que s'afegeixen a 
les que ja s’estaven duent a terme 
darrerament. 
Una de les noves propostes és la 
creació d’un grup de meditació que 
es troba cada dimecres de 16 h a 
17.30 h perquè tothom qui vulgui 
pugui aturar-se en el ritme accelerat 
de la vida i practiqui la meditació.
També s’ha creat un grup de música 
amb una colla de joves que toquen 
instruments i acompanyen els cants 
de les celebracions i s’organitzen 
també activitats d'esplai pels in-
fants que participen a la Catequesi 
i propostes de lleure per ajudar en 
el moment de la reunió de pares i 
mares que es fa un dissabte al mes. 
Igualment es recorda que tothom 
qui vulgui pot afegir-se a cantar al 
Cor Parroquial. També durant tot el 
curs, tant a la missa dels dissabtes, 
a les 19 h, com els diumenges, a les 
12 h, les famílies amb infants poden 
entretenir-los amb dibuixos animats 
sobre històries de la Bíblia. 
Finalment la Pastoral de la Salut 
de la Parròquia ha impulsat la ce-
lebració d’una Missa quinzenal els 
dimarts a la Residència d'Avis d'Es-
pitlles visites a domicili a les perso-
nes malaltes o a aquelles persones 
grans que ho desitgin. Per dema-
nar-ho, cal contactar al telèfon de 
la parròquia. Per a més informació 
es pot contactar amb al 938980051, 
amb el Whatsapp del mossèn: 608 
94 82 33 o també la pàgina de Face-
book: Parròquia de Santa Margarida 
i els Monjos. 

Activitats d’aniversari a La Margaridoia

El Drac dels 
Monjos puja a 
Montserrat
Dins els actes de celebració del 40è ani-
versari del Drac dels Monjos, la colla va 
pujar la peça a peu a Montserrat acom-
panyats de caminaires i dels grallers del 
Drac. El recorregut es va fer el 20 de 
novembre des de Monistrol fins a la pla-
ça del Monestir, on es van fer diverses 
ballades del Drac. Aquesta tradició es 
celebra cada 10 anys en el marc de la ro-
meria del municipi. Es va pujar els anys 
2001, 2011 i 2021, coincidint amb el 20è, 
30è i ara amb el 40è aniversari del Drac.
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Els balls folklòrics dels Monjos 
celebren 40 anys 

Els balls populars dels Monjos van 
posar el colofó final a les activitats 
d’aquest any 2021 amb un cap de setma-
na d’actes per celebrar els 40 anys del 
Drac i dels balls de Panderetes, Cerco-
lets, Gitanes i Bastons.

Les activitats es van iniciar el 30 d’oc-
tubre amb una cercavila que va recór-
rer l’avinguda de Catalunya i en la que 
van participar els balls homenatjats. 
D’aquesta manera es va recuperar una 
activitat que no es va poder dur a terme 
al mes de juliol degut a les restriccions 
per la Covid, que van obligar a fer tots 
els balls des d’un punt estàtic. 

La jornada va finalitzar amb un sopar a 
la Societat la Margaridoia amenitzat pel 
grup de gralles Els Quatre Vents.

L’endemà diumenge el Ball de Diables 
dels Monjos Spantus va organitzar el 
vermut electrodiabòlic que es va haver 
d’ajornar al juliol per la festa major, amb 
l’actuació dels Dj’s John Jacobsen, Os-
car Koma, Carlos Konde i Dj. Rober. f
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30 anys de 
cros escolar

El passat 27 de novembre Santa 
Margarida i els Monjos va reprendre 
l’activitat d’atletisme amb la celebra-
ció de la XXXa edició del cros escolar, 
que va comptar amb la participació 
de 300 joves atletes repartits en di-
verses categories i recorreguts, en 
funció de les edats i nivells. 

A causa de la situació sanitària actu-
al l’organització van optar aquest any 
per no tirar endavant les curses de 5 
km i 10 km que s’organitzaven cada 
any el mateix dia del cros.

Totes les persones participants van 
rebre una medalla en acabar, i una 
copa per als tres primers classificats 
de cada cursa.

Participacions rècord a les 
activitats esportives

Encara amb la situació de la Covid a 
l’ordre del dia, amb els seus protocols, 
hàbits i planificacions permeses, el Ser-
vei d’Esports de l’Ajuntament de San-
ta Margarida i els Monjos està tirant 
endavant una àmplia oferta esportiva 
aquesta temporada al municipi. I ho fa, 
segons han afirmat des del servei “amb 
il·lusió i gràcies al seu equip tècnic, en-
trenadors/es i monitors/es, i sobretot 
en veure la massiva resposta dels nos-
tres esportistes, que ha estat increïble. 
No només pel que fa a números, de 
participants de les diferents modalitats 
esportives, sinó, encara més important, 
en la implicació del dia a dia, aconse-
guint aquesta sinopsis perfecte entre 
entrenadors/es i familiars”.

Activitats amb participació
rècord

El servei vol agrair aquesta confiança 
en les activitats esportives, que dupli-
quen en xifres les de la temporada an-
terior, fins al punt que en molts casos 
s’ha arribat a quotes de participació mai 
assolides a l’Escola Esportiva. 

Com a novetat, aquesta temporada 
han presentat, en l’esport per a per-
sones adultes, les noves modalitats de 
marxa nòrdica i qi jong; totes dues amb 
una molt alta participació, que se su-
men a les ja tradicionals propostes de 
gimnàstica de manteniment, gimnàsti-
ca terapèutica per a majors de 60 anys, 
ioga i pilates.

Esports per a infants
En quant a les modalitats esportives 

per a menors s’ha ofert: mini vòlei, vo-
leibol, mini bàsquet, iniciació al bàdmin-
ton, iniciació al karate, iniciació al judo, 
iniciació a l’hoquei sala, iniciació al pati-
natge artístic, gimnàstica rítmica, balls 
moderns i let’s dance, futbol sala, psico-
motricitat i iniciació a l’esport. En aques-
ta temporada a més, amb la novetat de 
la iniciació al tennis taula. f

Les activitats esportives estan registrant una molt alta participació

30è aniversari del cros escolar
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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El català no es toca
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Aplaudim la compra de la promoció d'habitatges socials que 
recentment ha adquirit l’ajuntament per evitar que aquests po-
guessin caure en mans de fons voltors i així assegurar la continu-
ïtat de la seva protecció pública. Hem vist com municipis gover-
nats per partits de la dreta han venut habitatges socials, perdent 
així el facilitar l’accés a un habitatge digne per a col·lectius des-
favorits, i desitgem que això no passi mai a Santa Margarida i els 
Monjos. L’accés a l’habitatge necessita una voluntat decidida per 
solucionar-ho des de la política, amb bones lleis. La regulació dels 
preus de lloguer, l’obligació als grans tenidors d’oferir habitatge 
social o penalitzar·los fiscalment, també pot ser un camí. 

És objectiu de l’equip de govern socialista aplicar mesures per 
aconseguir facilitar l’accés a tothom. Així es van aprovar mesu-
res fiscals amb bonificació del 95% de l’IBI pels propietaris que 
posen a lloguer a través del Consell Comarcal o s’ha obert línies 
d’ajuts al lloguer, que els pressupostos municipals pel 2022 tam-
bé contemplen.Durant aquest any s’ha estat elaborant el nou pla 
local d’habitatge que ha de definir com volem que sigui l’accés a 
l’habitatge al nostre municipi. El grup municipal socialista treba-
llem per dur a terme els compromisos que ens vau encarregar 
per aquest mandat i així ho anem complint. 
@socialistesmonjos @psc_smmonjos

Parlem d’habitatge
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Aquest 2022 que ja s’apropa ve carregat de reptes de tota mena 
i a tots nivells: emergència climàtica, la triple crisi sanitària, de-
mocràtica i energètica que encara arrosseguem, la lluita efectiva 
contra la violència masclista, la defensa del model d’escola cata-
lana...
El municipalisme ha estat sempre un factor fonamental a l’ho-
ra de contribuir a trobar solucions als problemes globals des del 
treball a nivell local i ara, davant d’aquest escenari de canvis pro-
funds, encara es farà més evident.
Cal, per tant, que siguem capaços de deixar enrere la dinàmica 

en la què s’ha instal·lat el govern del PSC de Santa Margarida i 
els Monjos, que es limita a deixar passar el temps sense tenir en 
compte cap dels reptes que hem esmentat abans, esdevenint un 
fre evident per al gran potencial econòmic i social del nostre po-
ble. 
Des d’Esquerra seguirem treballant amb el feminisme com a ma-
nera de ser i de fer i amb la ferma convicció que representem el 
canvi de mentalitat i l’aire fresc que tant li cal al nostre govern 
municipal.
www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 

El govern que ens cal

La llengua catalana és l’element més clar del reconeixement de 
Catalunya com a nació. Com a llengua pròpia del país ha d’assolir 
la situació de normalitat en tots els àmbits.
El 94,4 % de la població adulta entén el català i el 81,2% el sap par-
lar, tot i que  només ho fa habitualment un 36,1%. 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
imposa el 25% de castellà a les escoles catalanes, agreugen en-
cara més aquesta situació, i no es respecta així  l’article 35.1 de 
l’Estatut d’Autonomia que estableix que “totes les persones te-
nen dret a rebre l’ensenyament en català, i la llengua catalana ha 
de ser llengua vehicular en l’ensenyament universitari i en el no 
universitari”.

I el Govern espanyol del PSOE-PODEMOS incompleix l’article ter-
cer de la Constitució espanyola i la Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries, signada i ratificada el 2001, i malgrat les 
reiterades denúncies del Consell d’Europa que demanen “acció 
immediata“ “no ha fet cap progrés.
Arribats a aquesta situació som conscients que només la inde-
pendència ens donarà les eines necessàries per garantir l’ús i el 
coneixement del català en tots els àmbits.
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Rkia Maarad
f aprenentatge
Vaig començar de zero a cosir quan vaig 
entrar al mes d’abril al pla ocupacional, 
i ara mateix sóc autosuficient en el 
món de la costura 
i el patronatge. 
Considero que el 
procés de formació 
ha estat clau per 
poder entendre com 
fer les coses bé. 
Totes les peces de 
roba de casa meva 
que no utilitzo les puc transformar i 
convertir-les en roba més moderna, de 
manera que els dono un segon ús.

Mercedes Valladares
f equip
Estava inscrita al Club de la feina i arran 
d’això em van trucar per fer un curs 
d’intel·ligència emocional. Seguidament 
em van informar de 
la voluntat de crear 
un pla ocupacional de 
costura i després d’un 
procés d’entrevistes, 
a l’abril d’aquest any 
vaig poder entrar 
al pla ocupacional 
de sis mesos junt 
amb la Rkia i la Fatima, amb qui hem fet 
un equip molt proper des del primer 
moment, i hem après molt de la Laura, 
que ens ha donat una formació excel·lent. 

Fatima Ez Zahra 
Brahimi
f millora
Ara miro enrere i em 
sembla impossible 
que en tan sols sis 
mesos hàgim pogut 
arribar fins aquí. 
Se’ns han donat 
responsabilitats 
i reptes i estic molt contenta perquè 
considero que els hem assolit amb èxit. La 
millora ha estat molt gran i la valoració de 
la feina feta és molt positiva. Espero poder 
buscar feina en el sector de la costura, ja 
que m’he adonat que és el que em motiva. 

Vetes i fils, 
cosir per créixer

El projecte ‘vetes i fils’, ha incorporat molts continguts pràctics.

Santa Margarida i els Monjos ha comp-
tat amb un pla ocupacional de costura 
amb tres protagonistes, la Mercedes, 
la Rkia i la Fàtima, tres dones que irra-
dien les seves ganes d’aprendre. El pro-
grama ha durat sis mesos i ha comptat 
també amb la formació i seguiment de 
la Laura Barriendos, una gelidenca, for-
madora en costura des del 2017 i que ha 
treballat a Anglaterra i Barcelona. Ella 
ha estat l’encarregada del guiatge en 
aquest projecte impulsat des de les àre-
es de promoció econòmica i economia 
social de l’ajuntament. 

El projecte, anomenat ‘vetes i fils’, ha 
incorporat continguts de formació i de 
pràctica, amb l’encàrrec d’elaborar per 
exemple les bosses d’olor pel Remeiart, 
les banderoles de Festa Major o canvi-
adors i coixins per a les escoles. El seu 
darrer treball va ser la transformació de 
peces de roba per a la vuitena edició del 
mercat d’intercanvi de roba, que es va 

celebrar el 26 de setembre a la plaça de 
Pau Casals.

Vetes i fils també ha perseguit oferir 
eines en emprenedoria per tal de do-
nar una continuïtat al grup. Així des de 
l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès – 
Garraf (Coopsetània) s’han organitzat 
trobades amb formacions individualit-
zades d’emprenedoria; s’han realitzat 
formacions de gestió emocional especi-
alitzades per a persones emprenedores 
i s’han abordat coneixements sobre for-
mes jurídiques, aspectes legals, fiscals i 
econòmics, per part de la mancomuni-
tat Penedès-Garraf.

En aquest marc, el dia 9 d’octubre 
també es va organitzar una trobada de 
persones endinsades en el sector tèxtil 
més enllà del municipi, amb l’objectiu 
de teixir xarxa. En aquest sentit la valo-
ració de la trobada va ser molt positiva i 
ja s’ha programat una segona edició per 
a principis de l’any vinent.

Ens en sortim  ;-)


