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El carnaval
recupera la forma
El carnaval del 2022 ha estat un dels primers esdeveniments que recupera el format habitual 
anterior a la pandèmia.
La festa, celebrada el passat mes de febrer, va omplir l’agenda amb nombroses activitats 
organitzades per les entitats i l’ajuntament, adreçades a públic infantil joves i adults.
Una de les jornades més importants del calendari va ser l’arribada del rei Carnestoltes, que 
va tenir lloc el dijous 24 i que va finalitzar com és tradicional amb una gran confetinada 
davant l’ajuntament.
Com és habitual, però, el plat fort de la festa fou la rua de carrosses que es va dur a terme 
el darrer diumenge de febrer amb la participació de 8 carrosses, principalment del municipi, 
tot i que també hi van assistir representants d’algunes poblacions de l’Alt Penedès.
El carnaval es va celebrar també a les escoles del municipi; a la societat la Margaridoia, amb 
un ball de nit i una festa infantil diumenge a la tarda; i al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, 
que va cloure el programa dels actes al municipi amb una festa infantil amb berenar.
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La rua de carrosses dels Monjos està considerada un dels actes més emblemàtics del carnaval a les nostres 
comarques, ja que són moltes les famílies que aprofiten per gaudir del matí de diumenge veient les carrosses i comparses. 
La rua, va comptar amb la participació de menys de la meitat de grups d’altres edicions, degut principalment a que les incerteses 
de l’evolució de les mesures per fer front a la Covid, que van fer que alguns grups decidissin no sortir aquest any.
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mpenta, talent i 
coneixement femení van 
confluir a les activitats 
que aquest any van farcir 
la programació del 8 de 
març, amb les dones com 
a protagonistes, no tan 
sols de la programació, 
sinó d’una onada de 
reivindicació que va molt 
més enllà de les pròpies 
activitats.

E
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Protagonistes:
les dones 

Dones de diferents edats, color de pell, 
ideologia, gustos culturals, orientació 
sexual i àmbit social. Dones que van ser 
protagonistes de la programació que 
aquestes darreres setmanes va organit-
zar l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos en el marc de la celebració 
del 8 de març.

Per tal de commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona i denunciar les de-
sigualtats de drets i oportunitats entre 
homes i dones, els actes van reivindicar 
les polítiques i el moviment feminista 
per combatre l’arrel de les desigualtats 
per qüestió de gènere.

Les propostes van començar amb una 
ruta guiada per donar a conèixer el lle-
gat de les dones durant la II República 
i la Guerra Civil a Santa Margarida i els 
Monjos. El programa també va incloure 
la instal·lació d’una carpa lila, amb ta-
llers i una gimcana familiar o la proposta 
infantil Petita & Gran.

1r Festival femení 
Una de les novetats de la programació 
d’aquest any va ser la del festival ‘De do-
nes per a dones’, celebrat el diumenge 
13 de març amb una matinal d’activitats 
que van permetre gaudir d’un concert, 
amb Neus Mar i de l’actuació del Caba-
ret Pagès d'Esperanceta de Casa Gassia. 
La jornada, celebrada als jardins de la 
casa de cultura Mas Catarro es va veure 
lleugerament afectada pel mal temps 
però malgrat tot, va comptar amb ta-
llers infantils, un punt lila, diverses foo-
dtrucks i l’obertura de la Quadra.
 
Dones i art

L’altra gran àrea de la programació 
d’aquest any van ser les exposicions 
aplegades a la Casa de Cultura Mas 
Catarro sota l’epígraf ‘De dones per a 
dones’. La proposta va combinar l’ex-
posició d’obres de Raquel Hidalgo, Justi 
Marcos, Mabel Salgado, Isabel Herrera, 
Cristina Gallardo, Rebeca Becerro i Na-
tàlia Ferré.

A la mostra hi van coincidir també les 
obres d’alumnes dels tallers artístics 
dels centres penitenciaris de Brians 2, 
Mas d'Enric i CP Dones de Barcelona, 
que van aprofitar la inauguració de les 
exposicions per realitzar una petita ac-
tuació musical.

La casa de cultura també va acollir la 
mostra ‘Llum a l’ànima. Palmira Jaquet-
ti, 1895-1963’, que reflectia l’actitud po-
sitiva i la voluntat de superació constant 
d’aquesta poetessa i folklorista que va 
voler donar sentit a la vida a través, so-
bretot, de l’espiritualitat i de l’art.

Les exposicions del 8M van aplegar un gran talent femení.

L’actuació 
d’Esperanceta 
de Casa Gassia 
un dels plats 
forts del Festival 
Femení.



Nosaltres

6
F abril 22

ls darrers mesos han servit 
per dur a terme diverses 
actuacions a l’entorn 
natural del municipi, 
aprofitant sobretot l’època 
de poda i els mesos de 
més fred. En l’àmbit 
de via pública i medi 
ambient també destaca 
la neteja de la llera del 
riu Foix o la campanya de 
minimització de residus 
feta en col·laboració amb 
la Mancomunitat Penedès 
Garraf.

E
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Neteges i accions de prevenció 
abans del bon temps

Neteja de la llera del riu Foix.

Càrrega elèctrica 
de pagament
De la mateixa manera que s’està duent 
a terme en d’altres estacions de càrrega 
elèctrica públiques, l’ajuntament 
va iniciar el passat mes de febrer el 
cobrament del servei de carregador de 
vehicles elèctrics situat a l’aparcament 
del costat de l’ajuntament. 
El carregador havia estat gratuït des 
del moment de la seva instal·lació, 
ara fa un any aproximadament. 
El preu del servei per aquest punt 
de recàrrega, ja sigui ràpida o lenta, 
és de 0,20 €/Kw, que cobreix el 50% 
de la despesa del servei. La resta 
del cost l’assumeix l’ajuntament.

Com cada any, l’ajuntament ha aprofi-
tat els mesos d’hivern per dur a terme 
tasques de millora i neteja dels espais 
públics i l’entorn natural del municipi. 
Aquestes mesures han coincidit en-
guany amb la campanya ‘Adéu Plàstics’, 
que la Mancomunitat Penedès Garraf va 
dur a terme al febrer amb diferents ac-
cions de conscienciació i punts informa-
tius sobre prevenció i recollida selectiva 
de residus.

Neteges de l’entorn
Les dues principals accions de neteja de 

l’entorn que s’han realitzat aquests dar-
rers mesos, a banda de les tasques habi-
tuals a la via pública, han estat una acció 
especial de neteja de plàstics i residus de 
la riera de Llitrà i una important neteja 
de millora i plantació de vegetació de ri-
bera als marges del riu Foix, en un tram 
de prop de 300 metres aigües avall del 
pont de l’avinguda de Catalunya.

També s’han fet mesures de control 
per detenir el creixement de la proces-
sionària, una eruga que creix als pins, 
es concentra en bosses durant l’època 
hivernal a la part superior dels arbres i 
baixa a terra a mesura que s’acosta la 
calor. Les actuacions realitzades s’han 
fet de manera que s’eviti la fumigació 
amb productes insecticides. 

En una línia similar, aquest hivern s’han 
identificat alguns nius secundaris de 
vespa asiàtica o velutina als quals se’ls fa 
seguiment, i a vegades tractament, tot 
i trobar-se ja en fase d’abandonament.

Més recentment l’ajuntament també 
ha dut a terme una nova campanya de 
tractaments a l’entorn urbà per evitar la 
proliferació del bernat marbrejat.

Contenidors i via pública
Durant aquests mesos també s’ha con-

tinuat duent a terme la neteja de con-
tenidors i espais de la via pública amb 
neteges periòdiques i algunes accions 
especials de desinfecció quan les mesu-
res COVID així ho han aconsellat.
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El 2022 ha recuperat la presencialitat a 
les sessions plenàries de l’ajuntament. 
Al febrer es van aprovar per unanimitat 
les bases de subvencions per a empre-
ses; per a la socialització i reutilització 
de llibres i les beques per a llibres, ordi-
nadors d’ús escolar, etc. 

El ple també va aprovar per part de 
tots els grups la cessió del local que ha 
d’acollir el futur centre de dia, i un trà-
mit de l’expedient d’expropiació del 
projecte d’un eix cívic entre l'av. Cal Ru-
bió i el barri de Cal Rubió. 

La mateixa sessió va aprovar la modifi-
cació de diverses ordenances fiscals i el 
canvi de finançament de les inversions 
consignades al pressupost 2022, amb 
els vots a favor del PSC i l’abstenció 
d’ERC, PA-CUP i JxCAT; o la modificació 
de la plantilla de personal, amb l’assen-
timent del PSC, ERC i JxCAT i el vot en 
contra de PA-CUP.

En l’apartat de mocions es van presen-
tar dues propostes de JxCAT, la primera 
de suport al model d’escola i la llengua 
catalana, que no va prosperar amb els 
vots a favor d’ERC, PA-CUP i JxCAT i el 
vot en contra del PSC; i la segona sobre 
l’ús de la llengua catalana, aprovada per 
unanimitat.

El plenari de març va aprovar per acord 
unànime l’ordenança de transparència i 
administració digital de l’ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos i la modifi-
cació del mapa de capacitat acústica del 
municipi.

El consistori també va donar llum ver-
da conjunta a les bases pels ajuts d’ar-
ranjaments a les llars, ajudes tècniques, i 
suport a l’autonomia personal destinats 
a persones amb discapacitat o depen-
dència; i a les bases per a l’atorgament 
de subvencions municipals al lloguer 
d’habitatges 2022. La sessió també va 
aprovar la modificació d’algunes orde-
nances fiscals, amb els vots a favor del 
PSC i l’abstenció d’ERC i PA-CUP i JxCAT; 
o la justificació de les assignacions dels 

Beques per a 
llibres, materials 
i menjadors

L'Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos ha aprovat per unanimitat 
la convocatòria de beques per a llibres 
escolars (inclosos continguts digitals), 
ordinadors d’ús escolar, llars d’infants i 
menjador llar infants. Aquestes beques 
estan dirigides a l'alumnat que es trobi 
en una especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econòmiques, que 
estigui empadronat al municipi i matriculat 
en els centres educatius del municipi o 
escoles d'educació especial i que estiguin 
cursant des de la Llar d’Infants fins a 
4t d'ESO durant el curs 2022 -2023.

Per a més informació es pot consultar 
la pàgina web municipal. El termini de 
presentació finalitza el 4 de maig.

Ple municipal del mes de març.

L’ajuntament aprova ajudes
per a les famílies i empreses

grups municipals de l’any 2021 per una-
nimitat.

El consistori també va acordar ad-
herir-se a la Declaració de Sabadell per 
un acord polític i social per a la millora 
de la qualitat de l’aire. 

En l’apartat de mocions es va debatre 
i aprovar per unanimitat el manifest ‘No 
a la MAT Alt Penedès’ presentat per 
tots els grups municipals i que va comp-
tar amb la lectura del text de la moció 
per part d’una representant de la plata-
forma No a la MAT Alt  Penedès. També 
es va aprovar per unanimitat una moció 
d’urgència presentada pel grup de PA-
CUP en suport al dret d'autodetermina-
ció del poble sahrauí.

Els acords, els ordres del dia i les actes 
completes dels plenaris municipals es 
poden consultar a la pàgina web muni-
cipal o tornar-los a veure íntegrament 
al canal de l’ajuntament a la plataforma 
Youtube. f
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La Junta Local de Se-
guretat de Santa Mar-
garida i els Monjos ha 
aprovat el Pla Local de 
Seguretat, un instru-
ment estratègic que de-
fineix els objectius i les 
prioritats en la millora 
de la seguretat pública 
al municipi.

El document, que es 
pot consultar al web 
municipal, estableix els 
recursos disponibles, 
públics i privats, per a 
la planificació de la se-
guretat d’un municipi i 
contempla objectius de 
gestió de la seguretat 
ciutadana, la segure-
tat viària i mobilitat, la 
igualtat, els incendis i 
emergències, la qualitat de vida i el ci-
visme, i finalment l’atenció continuada 
a la situació de vulnerabilitat.

El pla es va aprovar el passat mes de 
març per la junta local, presidida per l'al-
caldessa, Imma Ferret, amb represen-

Els índexs delictius al municipi són els més baixos de la comarca.

ques coordinades entre 
els diferents cossos de 
seguretat. En aquest 
sentit els resultats conti-
nuen indicant que Santa 
Margarida i els Monjos 
és el municipi més segur 
de la comarca, amb una 
davallada continua de 
les infraccions penals i 
administratives (a ex-
cepció de les que s’han 
posat per COVID 19).

Concretament, i en 
referència a les dades 
de 2019, s’observa una 
davallada del 6,1% en els 
delictes contra el patri-
moni, del 25% en les in-
fraccions de seguretat 
viaria, del 26% en delic-
tes contra les persones, 

del 50 % en delictes contra la salut públi-
ca i una davallada del 28,6% en la resta 
de casos.

La Junta va valorar de forma molt po-
sitiva aquestes xifres i les va atribuir a la 
pro activitat del servei de Policia Local. 

tants dels cossos de policia i serveis de 
seguretat que actuen al municipi, inclo-
sos els Bombers de la Generalitat, per 
primera vegada.

La Junta Local de Seguretat també 
avalua la situació al municipi i les políti-

Material recollit per Ucraïna

Santa Margarida i els Monjos va recollir 
cinc palets de productes de primera ne-
cessitat i material sanitari per a Ucraïna 
que es van lliurar als canals de distribu-
ció que coordina el Consolat d’Ucraïna a 
Barcelona per ser enviats al país

Els donatius van ser principalment de 
productes sanitaris i d’higiene, mantes i 
sacs de dormir o alimentació. La recolli-
da va comptar amb l’aportació logística 
de l’ajuntament, la coordinació de l’en-
titat local Som Solidaris i els donatius de 

les empreses Affinity, Ondunova i Inca-
sa.

L’ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos es va sumar el dia 2 de març a 
les concentracions ciutadanes contra la 
injustificada intervenció militar russa so-
bre el territori ucraïnès amb un posicio-
nament clar contra la guerra. Igualment 
el consistori es va adherir a les manifes-
tacions de condemna fetes per les enti-
tats municipalistes i les institucions del 
país.

Santa Margarida i els Monjos
diu no a la guerra

Aprovat el Pla Local
de Seguretat 
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es obres de l’eix per a 
vianants Monjos-Vilafranca 
han començat aquest mes 
de març amb un bon ritme 
pel que fa als terminis 
i permetran connectar 
a peu en breu les dues 
poblacions. L’Ajuntament 
continua treballant alhora 
en diversos projectes de 
millora i manteniment a 
la via pública i als espais 
municipals.

L
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Comencen les obres a l’eix 
Monjos-Vilafranca
Fa algunes setmanes s’han iniciat les 
obres de l’eix que ha de permetre la 
connexió per a vianants entre els Mon-
jos i Vilafranca, un projecte llargament 
esperat, que s’està executant amb un 
bon ritme de terminis i que afegirà un 
canvi important a una zona on també 
darrerament han desaparegut les anti-
gues cabines dels peatges de l’autopis-
ta.
Pel que fa a la resta d’obres, des de 
l’ajuntament es treballa per a la millo-
ra de diversos espais dels equipaments 
municipals i de la via pública amb nous 
elements de joc als barris o la millora de 
voreres i del clavegueram que sovint es 
veu afectat per les arrels dels arbres i 
s’ha d’arranjar.
Darrerament també cal destacar algu-
nes actuacions com la reorganització i 
senyalització dels aparcaments al carrer 
de Joan Vidal i Miró, a la Ràpita, o el can-
vi de lluminàries a la zona de Tres Pins. 
A banda d’aquestes, l’ajuntament ha 
començat la reurbanització d’una part 
del carrer de Tarragona, per la qual cosa 
s’ha tallat l’accés de vehicles a la zona 
d’aparcament de davant de la llar d’in-
fants. 
També és previst que passat l’estiu s’ini-
ciïn els treballs per a la construcció de 
pistes de pàdel a la zona de l’aparca-

ment del pavelló d’esports, on ara hi ha 
situades algunes de les pistes de volei 
sorra. El projecte contempla la cons-

trucció de dues pistes i la creació de la 
base per a una tercera futura instal·lació 
esportiva. f
 

Les obres de l’eix Monjos-Vilafranca van a molt bon ritme.
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Abril, el +Cultural a Santa 
Margarida i els Monjos 

L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos organitza un cicle d’actes al 
llarg de l’abril en el marc del mes cultu-
ral. La primera edició pretén promoure 
la difusió de la cultura en tots els seus 
àmbits coincidint amb la diada de Sant 
Jordi.

Entre el programa per a tots els públics 
s’inclou una Jornada Cultural al Castell 
de Penyafort el proper diumenge 24. Al 
llarg del dia es podrà participar a una 
caminada literària amb cançons, visi-
tes especials al Castell de Penyafort en 
col·laboració amb l’escola de dansa As-
sumpta Trens, i tallers infantils de cerà-
mica i de pintura amb vi. El mateix dia, 
els infants del municipi es podran ins-
criure als balls infantils de la Festa Ma-
jor, amb la Coordinadora de Balls dels 
Monjos. 

El 29 d’abril s’inaugurarà el nou espai 
de lectura al parc de La Biblioteca amb 
la presentació del mural d’escriptors/es, 
que ha estat el resultat d’un procés par-
ticipatiu.

El +Cultural inclou també la presenta-
ció del llibre ‘Santa Margarida i els Mon-
jos desapareguda’, impulsat pel CCRR 
de la Ràpita, la Societat La Margaridoia 
dels Monjos i la Societat de Cal Rubió, 
que han recollit les fotografies; i la pre-
sentació del conte infantil ‘La Geneta i 

el misteri de les taques perdudes’ a la 
Biblioteca municipal.

El programa ha inclòs fins ara la repre-
sentació de l’espectacle infantil ‘Bruna, 
el musical’, i una xerrada filosòfica, acte 
especial inclòs en el festival penedesenc 
VilaPensa.  f

Bruna, el musical que va encetar el 
+Cultural

L'ajuntament 
felicita els nous 
nadons del municipi
L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos ha encetat una nova ini-
ciativa per donar la benvinguda als 
nadons del municipi. 
Les famílies dels nens i nenes aca-
bats de néixer reben un petit lot 
amb material de lectura per a la fa-
mília, contes per explicar als infants 
d'aquí a uns mesos, música per a 
nadons i un carnet per associar-se 
a la Biblioteca municipal per accedir 
al préstec de materials que puguin 
utilitzar per interactuar en família.
La iniciativa es va iniciar amb els na-
dons nascuts el darrer trimestre de 
2021.

Nous horaris dels 
cementiri
El cementiri municipal de Santa 
Margarida i els Monjos ha ampliat la 
seva oferta horària per tal de facili-
tar l’accés de les persones que de-
sitgin accedir al recinte.  
Des del mes de març, l’espai muni-
cipal situat a la zona de Santa Mar-
garida, està obert de dimecres a 
diumenge, entre les 10 del matí i les 
6 de la tarda ininterrompudament. 
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Gran en format presencial
La Festa de la Gent Gran de Santa Mar-

garida i els Monjos torna un any més 
aquesta primavera carregada d’activi-
tats i novetats. La festa recupera la tra-
dició de totes les seves activitats excep-
te el dinar de la gent gran, que aquest 
any s’ha reconvertit en un format de 
celebració festiva amb un acte que es 
durà a terme el diumenge 1 de maig a 
la tarda en el qual es farà un reconeixe-
ment a les parelles que facin les noces 
d’or i s’oferirà un espectacle amb Espe-
ranceta de Casa Gassia i un ball amb el 
grup Almas Gemelas.

Els actes de la festa començaran el 
25 d’abril amb el taller Coneix el dolor 
i oblida-te’n. També s’organitzen dues 
jornades de prevenció de caigudes, els 
dies 2 i 3 de maig, i un taller cardiorespi-

Les activitats per a la gent gran inclouen nombroses xerrades i tallers.

ratori, els dies 10 i 11 de maig. 
El dissabte 30 tindrà lloc el torneig de 

petanca, que es durà a terme al camp 
de futbol de la Ràpita. Les inscripcions 
prèvies es poden fer als casals de la 
Gent Gran dels Monjos i la Ràpita, fins 
al 27 d’abril.

En l’àmbit formatiu i cultural s’han or-
ganitzat dues sessions de l’Aula Cultu-
ral; una sortida a Barcelona el 29 d’abril 
per conèixer les veritats i mentides del 
barri gòtic i una visita al Palau Reque-
sens, i una xerrada, el dia 6 de maig a 
càrrec de l’historiador Marc Jobani so-
bre pirates, corsaris i filibusters. 

A més, s’han organitzat dos especta-
cles a càrrec del Casal de la gent gran 
Terrassa Centre i del grup Teatre Gent 
Gran de Vilafranca.  f

Gestió de deixalles 
voluminoses
Els objectes voluminosos cal dur-los 
a la deixalleria municipal, al polígon 
industrial Casa Nova. En cas que no 
es puguin dur, l’ajuntament disposa 
d’un servei especial de recollida. Per 
utilitzar-lo cal trucar a l’ajuntament 
durant la setmana i indicar on es 
deixarà l’objecte (al costat dels con-
tenidors més propers o davant del 
domicili). La recollida es fa el dilluns 
a primera hora del matí, per tant 
cal deixar els objectes únicament el 
diumenge al vespre. Deixar els ob-
jectes fora d’aquesta franja horària 
o dia, comportarà sancions. 

Signatures contra
la línia MAT
L’Ajuntament va aprovar el passat 
mes de març una moció amb el ma-
nifest ‘No a la MAT Alt Penedès’ que 
va presentar la plataforma ciutada-
na contrària a la creació d’aquesta 
infraestructura. L’Ajuntament dis-
posa de fulls de signatures,  a l'Ofi-
cina d'Atenció Ciutadana i a la Bibli-
oteca municipal, per a les persones 
que vulguin adherir-se i manifestar 
el seu rebuig al projecte. 

Calendari fiscal 
2022
Aquest mes de març ha començat 
el període de pagament d’alguns 
tributs municipals. Per consultes 
sobre el calendari fiscal 2022 de 
Santa Margarida i els Monjos es pot 
consultar la pàgina web de l’ajun-
tament. Per gestions o consultes, 
l’oficina de gestió tributària de la Di-
putació disposa d’una seu als baixos 
de l’Ajuntament. Per accedir-hi és 
imprescindible demanar cita prèvia 
a orgt. cat/cites o al 93 472 92 10.
L’Organisme recorda que els trà-
mits es poden fer també al web 
orgt.diba.cat o per correu a orgt.
altpenedes@diba.cat. 
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Música i noves tendències 
a la Mostra Artística

La Mostra Artística Sant Raimon de Pe-
nyafort va comptar un any més amb un 
programa avantguardista d’activitats 
culturals i propostes musicals encapça-
lades pel concert de Sandra Cooper & 
Robin Banerjee, el guitarrista oficial de 
la desapareguda Amy Winehouse, que 
va incloure un espectacle de pintura en 
directe a càrrec de l’artista Quim Moya. 

Les noves tendències en l’art es van 
poder veure reflectides també en l’es-
pectacle infantil de llums i ombres i els 
tastets artístics infantils.

La Mostra, celebrada el passat mes de 
gener a la casa de cultura Mas Catar-
ro, ha arribat a la 38a edició conjugant 
aquestes novetats amb l’esquema tradi-
cional del concurs d’art que enguany va 
comptar amb 158 dibuixos a la mostra 
infantil i 155 obres a la mostra general, 
que pertanyien a les modalitats de pin-
tura, dibuix, ceràmica, escultura, foto-
grafia i il·lustració digital.

El lliurament dels premis es va dur a 
terme a la casa de cultura Mas Catar-
ro en un acte restringit a les persones 
premiades i acompanyants, degut a les 
mesures per fer front a la Covid, i va 
comptar amb la presència de l’alcaldes-

sa Imma Ferret i la regidora de cultura 
Esther Marmaneu.

La festa de lliurament i cloenda va 
comptar amb les actuacions de Roger 
Subirana, la Musiqueta, Clara Bonfill i 
Tip Toe. f

Actuació de la Mostra Artística.

La biblioteca
acull el mes 
de la poesia
El dia 21 de març es va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia. Per commemorar 
l’efemèride, la Biblioteca de Santa Mar-
garida i els Monjos va organitzar diver-
sos actes entorn a la poesia al llarg de 
tot el mes. 
Entre la programació destacava una ex-
posició de llibres de poesia escrits per 
dones i el mateix dia mundial de la Po-
esia es va celebrar un concert de poe-
mes musicats. A més, es va organitzar 
un espectacle infantil pels infants de 5è 
i 6è de primària.

Comença
la Brigada jove
L’ajuntament ha encetat una nova 
edició del projecte Brigada Jove per 
la contractació de 3 joves entre 17 i 
22 anys a l'atur que no estaven estu-
diant en aquests moments.
La iniciativa ja s’ha dut a terme en 
anteriors ocasions i ofereix als nois 
i noies una primera experiència la-
boral a través d’un contracte de 3 
mesos a jornada complerta. Durant 
aquest període els i les joves reben 
formació en de recerca de feina, ori-
entació pel retorn al sistema educa-
tiu i sobre el seu projecte vital.

L’activitat familiar 
del municipi al 
mòbil
L’ajuntament ofereix els canals Boo 
Informa a Whatsapp i Telegram per 
fer arribar cada setmana a les famí-
lies tota la informació de les acti-
vitats del municipi pensades per a 
infants de 0 a 12 anys. Per rebre la 
informació per Whatsapp cal emple-
nar un formulari al web de l’ajunta-
ment i seguir les passes indicades 
en el mateix. Al canal de Telegram 
només cal subscriure-s’hi.

Exposicions a la 
Palmadotze
La galeria Palmadotze mostra fins 
al 8 de maig dues exposicions titu-
lades ‘Temps en blanc i negre’ dels 
fotògrafs  Paco Gómez i Gabriel Cu-
alladó, i ‘Paraíso’ amb obres de l’ar-
tista David Mocha.
Les exposicions es poden visitar a 
la Masia Mas Pujó, de dimarts a di-
vendres: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Dissabtes: 11 a 14 h
La galeria formarà part al setembre 
d’una nova edició de la Barcelona 
Gallery Weekend.
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Es presenta la comissió de
Festa Major dels Monjos

Aquest mes d’abril s’ha donat a conèi-
xer l’equip que tirarà endavant la Festa 
Major dels Monjos 2022. El grup està 
format per quatre dones i dos homes 
amb una mitjana d’edats que no arriba 
als 40 anys i que ja han començat a tre-
ballar per l’èxit del programa festiu. Les 
persones que el formen són:

Gemma Castellví Inglada
Té 48 anys i treballa d’administrativa 

de recursos humans. Ha estat voluntà-
ria de la festa major durant molts anys, 
ha ballat panderetes i ha estat monitora 
de l’esplai infantil Si Fa Sol. 
Gerard Gibert Gatell
Té 38 anys. Treballa a l’empresa fami-

liar de gràfiques i és ballador i membre 
de la junta del Ball de Diables dels Mon-
jos Spantus.
Jordi Ortiz Escalante
Té 36 anys. És soldador i mecànic in-

dustrial i en l’àmbit sociocultural és el 
responsable del Ball de Diables Spantus 
des de fa 15 anys. També presideix la 
carrossa Xelolo’s.
Cristina Ribas Ferret
Amb 26 anys, és la més jove de l’equip. 

És mestra d’educació infantil i des de 
petita ha estat molt vinculada a la fes-

ta major i a la coordinadora de balls. Ex 
cap de colla del Ball de Pastoretes i actu-
alment membre del Ball del Foix.
Pili Tabernero Bravo
Té 48 anys i en fa 25 que viu al municipi. 

Basca de cor i catalana d’adopció, ha es-
tat vinculada al món cultural i a diversos 

esdeveniments de caire musical. 
Eva Valera Bandrés
Té 41 anys. Treballa a la biblioteca mu-

nicipal i des de petita ha participat en 
balls folklòrics. Actualment membre de 
la colla del Ball d’en Serrallonga i de la 
junta de la Penya Barcelonista. f

Comissió de festes dels Monjos 2022.

< Nou audiovisual del Castell de Penyafort

L’ajuntament ha dut a terme diverses 
actuacions per a la millora dels elements 
patrimonials i turístics del municipi. 

Darrerament han finalitzat les taules 
participatives per a la redacció del pla 
d’usos del Castell de Penyafort que està 
elaborant un dels equips especialitzats 
més importants de Catalunya en gestió 
patrimonial. Les taules han servit per 
establir les prioritats i recollir idees de 
la ciutadania. En referència al castell 
també s’han fet diverses presentacions 

a agents turístics del territori per donar 
a conèixer el nou audiovisual que com-
pleta les visites a l’espai. 

Finalment al Ciarga s’han millorat dos 
plafons amb elements informatius so-
bre l’aviació i la Guerra Civil i un plafó 
panoràmic del refugi del Serral per com-
plementar la didàctica del centre.

En aquest espai s’està preparant tam-
bé un acte d’homenatge al pilot republi-
cà Joan Comas, previst pel proper dia 8 
de maig.

Millores en els elements patrimonials 
i turístics del municipi
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L’escola Arrels i 
el medi ambient

En el marc de la setmana de la salut i 
com a projecte interdisciplinar relacionat 
amb el medi ambient, l’escola Arrels va 
treballar la salut física i mediambiental 
del 22 al 25 de febrer. Els i les alumnes 
de P5 a 6è van realitzar excursions a 
diferents espais del municipi per recollir 
les deixalles.

Sota el títol “Cuidem la nostra ment, 
el nostre cos i el nostre planeta”, els 
estudiants van desplaçar-se a diferents 
punts de Santa Margarida i els Monjos 
per aplegar la brossa.

Les accions es van dur a terme a la 
plaça del Most, els entorns del Ciarga, al 
parc del riu Foix, i a l’ermita de Penyafel 
i es van recollir un total de 30 sacs de 
deixalles.

Restauració de 
la bassa de Mas 
Bellestar
Aquestes darreres setmanes va culmi-
nar la restauració de la bassa de Mas 
Bellestar, dins l’àmbit del Parc del Foix. 
L’espai es va netejar a fons i es va apro-
fitar per restaurar amb una impermea-
bilització amb argiles. Després dels 
treballs d’obra, l’ADN Puig de l’Àliga va 
reomplir la bassa amb 37.000 litres d’ai-
gua de pou.

Aquest punt d'aigua és un dels princi-
pals àmbits de cria d’amfibis del Parc 
del Foix i un important punt per a l’eco-
sistema de l’entorn. La seva restauració 
ha estat possible gràcies al Parc del Foix 
i l’ajuntament. 

La Casa 
d’Andalusia  Alt 
Penedès va organitzar 
actes el 5 i 6 de març per 
celebrar el dia d’Andalusia. 
La sala Alguer va acollir 
una jornada amb la 
bailaora María Gil i les 
rumbes del grup d’Antonio 
Pacheco, i un Festival 
folklòric, amb els grups 
de ball de l’associació 
Alma Calí, i el cor local 
Aires de las marismas.

Les caminades  
A cent cap als cent han 
tancat el seu recorregut 
anual a Santa Margarida 
i els Monjos amb una 
ruta a peu entre els 
castells de Penyafort i 
de Castellet i la Gornal, 
que van comptar amb la 
participació de desenes de 
persones grans arribades 
del municipis de Pineda de 
Mar, Caldes de Montbui i 
Vilafranca del Penedès.
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Millores educatives a 
l'escola Dr. Samaranch 

L’escola Dr. Samaranch dels Monjos fa 
dos cursos que participa en el Programa 
de Millora d’Oportunitats Educatives, 
impulsat pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. El pro-
grama vetlla per millorar l’equitat en 
l’accés d’oportunitats educatives i pro-
cura reforçar el suport a les famílies. 

Aquesta iniciativa permet que l’escola 
rebi un dotació econòmica i de personal 
amb la figura d'una Tècnica d’Integració 
Social. La dotació ha permès que l'esco-
la compti amb ajuts econòmics per les 
sortides, colònies i en activitats com el 
teatre. 

Alhora, ha propiciat l’organització de 
diferents activitats, en horari no lectiu i 
totalment gratuïtes, encarades a alum-
nat i famílies com un taller de llengua 
per alumnat nouvingut, un taller d’ex-
pressió oral per a infants de P5, un taller 
de suport a la tasca educativa a Primària 
i un taller de teatre per alumnat de cicle 
superior. 

En l’àmbit dels recursos per a les famí-
lies s’han organitzat tallers de ‘Famílies 
Digitals’ per millorar les competències 
digitals i propostes de millora de la com-
petència lingüística en llengua catalana 
anomenades ‘Ep, escolta i parla!’.

L’escola considera molt positiva la ini-
ciativa ja que les activitats i tallers tenen 
una alta participació i una bona valora-
ció de les famílies. f

Projecte de
recuperació
de llavors

L’escola Sant Domènech de la Rà-
pita és una escola que forma part 
de la xarxa d’escoles verdes i par-
ticipa en un projecte de recupera-
ció de llavors. Aquest mes d’abril, 
quinze anys més tard que alumnes 
rapitencs guardessin les llavors en 
un pot de vidre el curs 2006-2007, 
s’ha celebrat la festa d’obertura del 
pot i s’han recuperat les llavors que 
tenen una quinzena d’anys de vida 
i història. 

Els alumnes de quart, cinquè i 
sisè han obert el pot de vidre, i han 
plantat les llavors, de les quals en 
naixeran planters. Des de l’escola 
s'encarregaran de cuidar-les i re-
gar-les cada dos dies, i després les 
trasplantaran a l’hort del Castell de 
Penyafort. 

El cap de setmana del 19 de juny, 
les famílies i els infants podran visi-
tar el fruit de la tasca realitzada des 
de fa quinze anys per part de l’esco-
la a la fira del Remeiart.

La iniciativa conjunta entre l’es-
cola Sant Domènec i l’Ajuntament 
pretén promoure la conciència i 
conservació de les plantes entre els 
més menuts, així com apropar la fira 
del Remeiart a les aules i al públic in-
fantil. Tanmateix, s’anima a la resta 
d’escoles a participar al projecte 
ja que es fomenten valors com la 
consciència o la responsabilitat. 

Tallers familiars a l’escola.

Catalunya Ràdio
a la Ràpita 
Catalunya Ràdio va visitar Ràdio Ràpia, 
de l’escola Sant Domènec, la segona 
setmana de febrer amb motiu de la set-
mana de la Ràdio.
L’alumnat de cicle superior va participar 
en directe en el programa “Els Matins” 
de Catalunya Ràdio, dirigit per la Laura 
Rosel. Van realitzar una entrevista a la 
directora del programa i van llegir una 
notícia.
L’emissora de Ràdio escolar té un re-
corregut de més de trenta anys i no 
ha deixat mai de ser un referent entre 
l’alumnat.
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Festes Majors d’hivern als 
Monjos i la Ràpita

Cada principi d’any arriben un grapat 
de propostes lúdiques tradicionals que 
ofereixen les festes majors d’hivern dels 
Monjos i la Ràpita, organitzades per la 
societat La Margaridoia en el primer 
cas, i pel conjunt d’entitats agrupades 
al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, 
en el segon.

Festa major d’hivern als Monjos
La traca i el pregó del Dr. Joaquim Váz-

quez van donar el tret de sortida als ac-
tes de la Festa Major d’Hivern dels Mon-
jos, que enguany es va celebrar de l’11 al 
20 de març, després d’ajornar-la 
per la pandèmia. 

La festa va inaugurar una vitri-
na amb llibrets d’obres teatrals 
i sarsueles representades el 
segle passat a La Margaridoia, 
donats per Joaquim Vázquez i 
Josep Arasa. També van prota-
gonitzar la festa el sopar popu-
lar i un ball d’inauguració, una 
cercavila amb els balls folklòrics 
locals, o un concert i ball de Festa Ma-
jor. Els actes van seguir amb el tradicio-
nal ofici en honor a Sant Antoni i en su-
fragi dels associats i associades difunts 
durant l’any 2021. 

Finalment, es va celebrar un concert 
coral i de piano a càrrec de les corals 
Kandenit, Amics de Penyafel i Mar Na-
varro. També es va poder gaudir del 
ball de saló amb el duet Ruben’s i de la 
reestrena de l’obra teatral Mentiders, 
representada per el grup T.A.M. de La 
Margaridoia.

Festa a la Ràpita
La Ràpita va estar de celebració el cap 

de setmana del 22 i 23 de gener. La festa 
va començar amb un concert de músics 
i artistes amateurs i va incloure una tira-
da popular de bitlles catalanes, una ma-
tinal infantil a càrrec de Jaume Ibars, un 
correfoc del Ball de Diables de la Ràpita, 
un botifarrada popular i una actuació 

musical del grup local Tiramisuu’s.
Els actes van continuar diumenge dia 

23 amb el tradicional ofici, amb la par-
ticipació de la coral l’Amistat, que va in-
terpretar el tradicional cant dels goigs a 
sant Raimon de Penyafort, i tot seguit 

l’actuació dels balls de lluïment de folk-
lore rapitenc. 

La festa va finalitzar amb un concert 
vermut amb els grallers Salsa d’Inxa i el 
concert de bandes sonores de pel·lícu-
les, a càrrec de La Musiqueta. f

Les festes majors d’hivern han obert el calendari festiu anual.

f La Festa Major de la 
Ràpita va incloure un 
programa ampli d’activitats 
per a tots els públics

f El pregó del Dr. Joaquim 
Vázquez va donar el tret de 
sortida als actes de la Festa 
Major d’Hivern dels Monjos
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Programació de 
la Margaridoia

La societat la Margaridoia continuarà 
oferint els tradicionals balls de saló els 
dissabtes al vespre fins al juny i està 
fent classes de ball, a més d’una pro-
moció per a la incorporació de nous 
socis/es amb condicions favorables de 
pagament. La setmana de sant Jordi es 
presenta el llibre “Santa Margarida i Els 
Monjos desapareguda i s’ha programat 
un sopar-ball amb el duet d’Ambient i 
un concert-recital musical. Entre les pro-
peres activitats destaca la pel·lícula Sen-
se Sostre, amb una col·loqui amb el seu 
director Pep Garrido i la Festa del soci, 
el 14 i 15 de maig, amb la tradicional pa-
ella d’arròs; o la revetlla de sant Joan al 
juny. Actualment 

L’entitat va celebrar el passat 26 de 
març l’assemblea anual amb la proposta 
de  millora de la climatització de la sala 
d’actes i la renovació parcial de la junta.

Els actes i activitats es poden consul-
tar a www.lamargaridoia.cat. També 
disposen del servei de reserva d’entra-
des i tramitació de documents a info@
lamargaridoia.cat 640 119 745 (Whats). 

Noves propostes de la 
parròquia

La parròquia de Santa Margarida del 
Penedès ofereix aquest curs un grup 
estable però obert de meditació i crei-
xement personal, amb una desena de 
persones que es troben els dilluns a la 
tarda als locals parroquials, guiades per 
Montse Vidal.

També actualment en algunes de les 
misses, es compta amb l’acompanya-
ment de guitarres i un petit cor parro-
quial que ha renovat el repertori de 
cants i fa més festives i animades les ce-
lebracions. La parròquia fa una crida per 
si algú hi vol cantar o afegir-se al grup de 
músics. En aquest sentit informen tam-
bé que la mestra Mar Navarro, de l’es-
cola de música Santa Margarida, ofereix 
classes per aprendre a tocar l’orgue de 
tubs i poder ser organistes de l’església.

La parròquia comptarà properament 
amb dues visites del Bisbe de Sant Fe-

liu de Llobregat, Agustí Cortés per pre-
sidir la tradicional Trobada Pasqual de 
la Vicaria del Penedès que es farà el 15 
de maig al Castell de Penyafort. La jor-
nada, oberta a tothom, comptarà amb 
diferents activitats i una Missa Solem-
ne presidida pel bisbe i acompanyat de 
mossens, preveres i diaques de les par-
ròquies properes. 

El bisbe Cortés tornarà a ser al munici-
pi l’11 de juny, per celebrar la missa de 
Confirmació d’una quinzena de joves 
de la parròquia. Si algú volgués rebre 
aquest sagrament, tot i ser adult, es pot 
adreçar a la parròquia. 

Per a més informació cal adreçar-se al 
telèfon 93 898 00 51 o per whatsapp al 
608 94 82 33. L’actualitat de la Parrò-
quia de Santa Margarida i els Monjos 
es pot seguir també al Facebook i Ins-
tagram. f

Activitats del 
Comerç del Foix 

La passada setmana de Pasqua es va 
dur a terme el sorteig de les mones que 
tradicionalment organitza l’associació 
Comerç del Foix a les fleques i pastis-
series del municipi. El sorteig es va dur 
a terme el Dijous Sant entre les butlle-
tes obtingudes per la clientela que va 
comprar als establiments associats al 
Comerç del Foix.

Entre els 4 afortunats guanyadors de 
les Mones, aquesta setmana es farà el 
sorteig d’un talonari de productes i ser-
veis dels establiments de Comerç del 
Foix, per valor aproximat d’uns 900 €. 

Al mes de gener es van lliurar els pre-
mis de la Mega Panera del Comerç del 
Foix. Es van repartir 70.000 butlletes i el 
primer premi, valorat en 1.700€ en pro-
ductes i serveis el va guanyar la Sra. Va-
nessa Valle, veïna del municipi. 

350 fotografies antigues del municipi il·lustren el llibre ‘Santa Margarida i els 
Monjos desapareguda’, impulsat per La Margaridoia, el CCRR de la Ràpita i la Societat de Cal 
Rubió. El volum comença amb un pròleg que recull records i vivències de Maria Rosa Morató, 
una de les dues dones més grans del municipi, i està acompanyat de textos de Joan Torrents. El 
llibre es pot adquirir a les llibreries de Santa Margarida i els Monjos.
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Un llibre
que mira el 
passat per 
retre
homenatge 
al veïnat
que va
ajudar a 
construir
el present

Joan Torrents Sivill 
és professor i director de l’institut Alexandre 
Galí de Sant Pere de Ribes. Vocal del Grup 
d’Estudis Rapitencs, és un dels historiadors 
de referència al municipi, especialment 
interessat en l’estudi de la didàctica de la 
història. Destaca sobretot la seva tasca 
constant de recerca sobre el Castell de 
Penyafort.

Joan Torrents, 
autor dels textos 
del llibre.
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E

Aquest mes d’abril s’ha presentat el 
llibre ‘Santa Margarida i els Monjos des-
apareguda’, una iniciativa editorial que 
va començar amb la voluntat de fer un 
llibre per fascicles sobre la història gràfi-
ca del municipi, però que finalment veu 
la llum amb un volum que inclou més 
de 300 imatges històriques de la vida al 
municipi. 

El projecte ha comptat amb l’impuls de 
les societats dels Monjos, La Ràpita i Cal 
Rubió en la recollida de fotografies que 
ha cedit el veïnat i ha estat recosit amb 
els textos de Joan Torrents i la col·labo-
ració de l’Ajuntament. El llibre es pot ad-
quirir a les llibreries locals.

Com va començar el projecte?
L’editorial es va posar en contacte amb 
el Josep Galimany com a responsable 
del Grup d’Estudis Rapitencs, vam va-
lorar-ho amb la junta i ens va semblar 
que era una bona proposta per donar 
a conèixer la història del municipi, però 
vam veure que a nosaltres sols se’ns 
feina difícil tirar endavant el projecte i 
ens vam posar en contacte amb l’ajun-
tament. A l’alcaldessa i a la regidora de 
cultura els va agradar la idea i elles ma-
teixes van contactar amb la Margaridoia 
i la Societat de Cal Rubió per tirar enda-
vant el projecte amb el Centre Cultural 
de la Ràpita, que són les entitats que 
han coordinat la recollida de fotografi-
es.

Ha costat molt recollir les imatges?
La gent ha col·laborat, tot i que també 
hem trobat certes resistències perquè a 
vegades es tracta de fotografies famili-
ars i de records i dubten si seran útils. 
Però tret d’això la participació ha estat 
activa, malgrat que els arxius fotogrà-
fics no són massa amplis, perquè no tot-
hom podia tenir accés a una màquina 
fotogràfica. I tampoc ha ajudat que la 
repressió franquista va esborrar moltes 
referències a les fotografies anteriors a 
la Guerra Civil; en molts casos no s’han 
conservat o es van amagar i no s’han po-
gut recuperar.

Alguna aportació especial?
M’agradaria destacar la valuosíssima 

aportació de l’arxiu de fotografies que 
va recollir en Santi Casañas durant la 
seva vida. 

Les fotografies han quedat ara en un 
arxiu públic?
Sí. Totes han estat retornades a les fa-
mílies però l’editorial ha creat un fons 
perquè les imatges puguin estar a dis-
posició de les persones que les vulguin 
visualitzar o que en el futur les puguin 
utilitzar com a eines d’estudi de perío-
des concrets.

En ple segle XXI, quina és la utilitat d’un 
llibre així?
A vegades s’acusa la història de mirar 
molt el passat, però el passat és neces-
sari per entendre el present i fer valer 
totes les petjades, tots els esforços i 
tota la lluita de les persones que ens han 
precedit. Les fotografies ens permeten 
deixar constància de la persistència i del 
treball de les persones que han ajudat a 
construir el present actual i retre’ls un 
cert reconeixement. 

Esforç col·lectiu en la majoria de casos.
És important destacar el paper de les 
entitats perquè davant les dificultats 
dels efectes de la fil·loxera es va ge-
nerar una lluita compartida per sortir 
en comú de les dificultats. Aquest és 
un exemple per a l’actualitat. A les fo-
tografies hi apareix gent que de forma 
altruista unien esforços per construir un 
cafè o que van participar en un concurs 
amb l’objectiu d’aconseguir diners per 
pagar l’operació de la dona d’un dels 
membres del cor de la Margaridoia. Més 
enllà dels valors físics, les imatges mos-
tren també els valors morals d’aquella 
societat.

Com a professor, quin interès té aquest 
llibre per als nostres joves?
Els efectes de la pandèmia en els nos-
tres adolescents han estat molt impor-
tants i poder parlar de l’esperit de la 
solidaritat i de l’ajuda a aquells que ho 
passen malament és fonamental. I més 
ells que tenen molt arrelat el sentiment 
de pertànyer a un col·lectiu, a un grup. 
El llibre serveix molt.

E
L'

l veïnat ha col·laborat en aquest 
projecte que mostra moltes 
imatges d’esdeveniments 
especials i escenes familiars. 

l llibre mostra l’esperit de 
solidaritat i ajuda a aquells que 
ho passen malament, un fet 
fonamental ara per ara. 

editorial ha creat un fons perquè 
les imatges es puguin visualitzar o 
utilitzar com a eines d’estudi.
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Xerrada sobre motivació 
esportiva

El servei d’esports de l’ajuntament or-
ganitza una xerrada sobre motivació i 
reptes esportius el proper 20 de maig, 
a càrrec de l’atleta olímpic José Manuel 
Abascal i del jugador amateur Santi Tri-
guero per donar a conèixer la seva ex-
periència per a les noves generacions. 

A banda de la xerrada, les darreres ac-
tivitats esportives han tingut diversos 
referents com ara la campanya subscri-
ta pels clubs del municipi per eradicar la 
discriminació LGTBI a l’esport o les acti-
vitats del dia de la solidaritat de l’insti-
tut El Foix a les instal·lacions esportives 
municipals. 

Altres temes destacats han estat el 
campionat de seleccions territorials de 
bitlles catalanes, organitzat pel club de 
bitlles de la Ràpita, al camp de la Talla-
da o el calendari dels jocs esportius del 
Penedès, amb trobades com la que es 
va dur a terme al març de patinatge in-
dividual. f
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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Reactivació econòmica al municipi?
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El passat 8 de març commemoràvem el Dia internacional dels 
Drets de les Dones, una data d'homenatge al moviment feminis-
ta i també de denúncia de les discriminacions que patim les do-
nes només pel fet de ser dones. S'ha de dir ben clar: el masclisme 
és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat entre 
dones i homes. Per això, reivindiquem la política com l'eina fo-
namental per transformar la realitat i assolir una societat lliure, 
en igualtat d'oportunitats, en plena fraternitat i respecte. I això 
només serà possible amb governs feministes. Per això, des de 
l’equip de govern socialista, s'està treballant en el pla d'igualtat 
de forma transversal, fent visible el talent femení amb el projec-

te “dones per a dones”, impulsant polítiques d'educació per a la 
igualtat de gènere i contra la violència. La violència la patim tam-
bé quan veiem actes que atempten contra la pau, com la recent 
invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Al nostre municipi sempre 
hem defensat la pau, amb la paraula i el diàleg com les eines per 
assolir-la. Com vam fer amb l'exposició “Pau, Pau, Pau la lluita 
pacífica d'un artista per la Pau”, continuarem apostant per una 
cultura de la Pau.

@socialistesmonjos @psc_smmonjos
www.facebook.com/socialistesmonjos

Contra les desigualtats i a favor de la Pau
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A ningú no li pot sorprendre de constatar que vivim en una soci-
etat globalitzada i que les conseqüències de les guerres ens ar-
riben tard o d’hora independentment d’on es produeixin. Bé, a 
ningú tret del govern municipal que encara hem de patir.
Ja fa uns quants anys que sabem perfectament que cal anar avan-
çant cap a un model energètic basat en les renovables però la 
manca de previsió i de projecte del govern socialista ha suposat 
el manteniment de dinàmiques ja caducades i que s’han mostrat 
del tot ineficaces a l’hora de dotar la ciutadania dels recursos ne-
cessaris per a fer front, entre d’altres, a l’encariment de l’energia. 

Des d’Esquerra portem anys insistint en la urgència d’impulsar 
comunitats energètiques locals...
També és cada cop més evident que cal revisar el model policial 
de Santa Margarida i els Monjos per impulsar una policia de pro-
ximitat al servei de la ciutadania.
Malauradament aquests tres anys de legislatura tan sols han ser-
vit per evidenciar la manca de projecte del govern socialista per 
al nostre municipi.

www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 

Govern sense projecte

En aquest context tan difícil que estem vivint amb la guerra 
d’Ucraïna, l’increment de preus de l’energia, del carburant, l’IPC 
més alt dels darrers 30 anys (amb un govern PSOE-PODEMOS) 
qüestions més locals que corresponen a l’ajuntament queden en 
un segon pla però que diuen molt de la gestió del PSC.
Al desembre l’alcaldessa anunciava als mitjans mesures d’activa-
ció econòmica i d’ocupació després de la crisis per la COVID, però 
avui veiem que no donen cap fruit, doncs tenim 420 persones 
aturades, més dones que homes, a les naus d’empreses grans 
que van tancar com la Roca o Alfisa no n’obren de noves, i als 
locals dels comerços que han baixat portes no n’obren de nous, i 
la gent ha d’anar a treballar a fora.

No es veuen accions dirigides a captar noves empreses o serveis i 
les mesures de donar subvencions a les empreses que contractin 
personal del municipi no son prou atractives, perquè no les de-
manen (nomes 1 empresa al 21).
Els plans d’ocupació pels joves són insuficients (4 contractes) i 
pel 2022 s’han apujat els impostos com les escombraries (12,5%) i 
l’aigua (3,3%), tant a comerços, bars, restaurants, empreses i ciu-
tadans.
Valoreu.
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