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Més de 300 persones
gaudeixen de la
sisena Fira d'Extraescolars
Dissabte 17 de setembre el parc de la Biblioteca va acollir la celebració de la sisena edició de 
la Fira d'extraescolars, on més de 300 persones van gaudir d'un matí de jocs i tallers amb els 
infants com a grans protagonistes.
Des de petites pistes esportives a carpes amb diversos tallers, els nens i nenes de Santa 
Margarida i els Monjos van poder conèixer tota la programació d'activitats extraescolars que 
s'organitzen al municipi tant des dels serveis municipals com des de les diferents entitats, així 
com veure diferents exhibicions, des d'arts marcials a ball o cant, entre d'altres.
La Fira d'Extraescolars també va ser l'escenari de les diferents activitats organitzades des 
de l'Ajuntament per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, com la Gimcana 
sobre mobilitat sostenible o el taller "Pedalem pel clima", on la Diputació va muntar una gran 
carpa amb bicicletes per tal de fer visible tota l'energia que produïm movent-nos de forma 
sostenible, així com la contaminació que deixem d'emetre i explicar els beneficis que ens 
aporta, tant de forma individual com col·lectivament.

DESTACATS



Nosaltres

3
octubre 22 f



Nosaltres

4
F octubre 22

Els jardins de la casa de cultura Mas 
Catarro van ser l'escenari escollit per a 
la realització de l'acte de l'Onze de se-
tembre, on un centenar de persones 
van acudir per commemorar la Diada de 
Catalunya.

L'esdeveniment es va iniciar amb un 
parlament institucional a càrrec de l'al-
caldessa de Santa Margarida i els Mon-
jos, Imma Ferret, acompanyada dels re-
gidors i regidores presents a l'acte.

A la seva intervenció, Ferret va cele-
brar el retrobament de tothom, ja per 
fi sense les mesures sanitàries i de se-
guretat adoptades durant la pandèmia 
de la COVID-19, i fent èmfasi en què la 
commemoració de l’onze de setembre 
és una Diada festiva i oberta a totes les 
persones que la vulguin celebrar.

També va destacar que aquest temps, 
el de la recuperació dels espais de rela-
ció i de trobada, ens ha marcat d’una 
manera o d’altra per sempre. 

Posteriorment i per concloure el seu 
parlament, l’Imma Ferret va fer la lec-
tura d’un poema escrit per ella mateixa 
i, seguidament, es va donar pas al cant 
dels segadors, on l'alcaldessa va convi-
dar a pujar a l'Alícia Rey, artista convida-
da a l'acte, per tal d'iniciar-ho, acompa-
nyada a l'escenari per Ferret i la resta de 
regidors i regidors, així com de la gran 
majoria de presents.

En finalitzar el cant, es va donar pas 
al concert de l'Alícia Rey, que va ame-
nitzar la jornada  mentre les persones 
assistents gaudien d'un petit aperitiu i 
d'una copa de cava per commemorar, 
un any més, la Diada de Catalunya a San-
ta Margarida i els Monjos. f 

L’Alicia Rey, acompanyada per l’alcaldessa i els regidors durant el cant de l’himne de 
Catalunya

Santa Margarida i els Monjos 
commemora la Diada de 
Catalunya

DESTACATS

Més d’un centenar d’assistents van gaudir de l’Onze de setembre als jardins de Mas 
Catarro
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El Castell de Penyafort serà l'escenari 
de la jornada "Fomentem la cultura de 
la pau", un esdeveniment promogut per 
la xarxa Alcaldes i Alcaldesses per la pau 
i que enguany organitza l'Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos.

L'acte, que tindrà lloc el divendres 7 
d'octubre, de 9.30 a 13.30 hores, explo-
rarà experiències municipals emergents 
sobre memòria, el patrimoni i la pau, 
impulsades en municipis intermedis i 
petits de Catalunya, i tractarà els reptes 
als quals fan front i, a l'hora, les opor-
tunitats que aquestes iniciatives pre-
senten per promoure la cultura de pau i 
aprofundir la democràcia al nostre país.

El matí de sessions previst per les or-
ganitzadores, s'iniciarà amb una ben-
vinguda per part de la regidora de patri-
moni de Santa Margarida i els Monjos, 
Esther Marmaneu, i una pel Castell de 
Penyafort, tot vinculat a conèixer els es-
pais de memòria del municipi. Posterior-
ment, es durà a terme una taula rodona 
amb un debat obert, amb la temàtica 
"Territoris que co-creen cultura de la 
pau", i que començarà amb l'obertura 
institucional de l'alcaldessa de Santa 
Margarida i els Monjos, Imma Ferret, i 
de l'alcaldessa de Granollers i presiden-
ta de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau a Catalunya i Europa, Alba 
Barnusell.

La taula rodona també comptarà amb 
la presentació magistral del director de 
la Xarxa EUROM – Observatori Europeu 
de la Memòria, Jordi Guixé, i les pre-
sentacions de polítiques locals de Xavi-
er Rota, regidor de cultura i memòria 
històrica d'Olesa de Montserrat (Baix 
Llobregat), Carme Germà, regidora de 
patrimoni i memòria local de Caldes 
de Montbui (Vallès Oriental), Maria del 
Mar López-Pinto, regidora de Penelles 
(La Noguera) i promotora del Festival 

Gargar, i Meritxell Cardona, regidora de 
Cornudella de Montsant (Priorat) i con-
sellera a càrrec de memòria al Consell 
Comarcal del Priorat.

Un cop finalitzat el debat, als voltants 
de les 13.15 hores, es farà el tancament 
de la jornada, a càrrec de l'alcaldessa 
d'Esplugues de Llobregat i diputada de 
memòria democràtica i relacions inter-
nacionals a la Diputació de Barcelona, 
Pilar Díaz, una persona representant 
del Memorial Democràtic, i l’alcaldessa 
de Santa Margarida i els Monjos, Imma 
Ferret.

Com a opcional, s'ha organitzat una 
visita a l'espai CIARGA, el Centre d'inter-
pretació de l'aviació republicana i guer-

Jornada fomentem
la cultura de la pau

ra aèria de Santa Margarida i els Mon-
jos, com a complement per conèixer la 
memòria històrica del municipi.

Aquesta jornada permetrà desenvo-
lupar un àmbit d'acció relativament in-
novador per a la xarxa del municipi, tot 
fent-ho a través del diàleg i la col·labora-
ció amb iniciatives clau també involucra-
des en la jornada, com la xarxa Mai Més 
o el Programa de Memòria Democràtica 
de la Diputació de Barcelona.

Es convida a participar en la jornada a 
totes aquelles persones interessades en 
aquest àmbit temàtic, ja sigui des de les 
polítiques públiques locals fins a les ini-
ciatives ciutadanes i comunitàries o de 
l'àmbit de la investigació i la recerca. f

AJUNTAMENT
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Visita institucional a Ondunova per 
conèixer l’estat del nou projecte

El Grup Ondunova va rebre, el dimecres 
14 de setembre, la visita institucional del 
M. Hble. president de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Pere Aragonès, del M. 
Hble. conseller d'Empresa i Treball del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, 
el Sr. Roger Torrent, i del delegat terri-
torial del Govern de la Generalitat al Pe-
nedès, el Sr. David Alquézar, que van vi-
sitar les instal·lacions de l'empresa amb 
seu a Santa Margarida i els Monjos, per 
tal de conèixer l'estat del seu nou pro-
jecte i anunciar el pla d'ampliació de la 
companyia.

A l'acte també va assistir una repre-
sentació de l'Ajuntament, formada per 
l'alcaldessa de Santa Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret, i la regidora de 
Cultura, Patrimoni i Festes, Esther Mar-
maneu, les quals van acompanyar a la 
comitiva durant el recorregut institucio-
nal i van poder intercanviar impressions 
amb el gerent de l'empresa, Jordi Car-
rió, així com amb la resta de represen-
tants institucionals assistents. 

Amb aquest projecte, que es va iniciar 
fa dos anys i mig, Ondunova innovarà 
en la fabricació de cartó ondulat a tra-
vés d'un plantejament basat en la soste-
nibilitat i la modernització, tant d'espais 
com de maquinàries i, en aquest sentit, 
l'empresa ampliarà en fins a 12.000 me-
tres quadrats les seves instal·lacions a 
Santa Margarida i els Monjos.

El president de la Generalitat de Cata-
lunya, Pere Aragonès, va assegurar du-
rant la presentació del pla d'ampliació 
que el nou projecte tindrà una inversió 
de 24 milions d'euros i generarà cent 
nous llocs de treball, cinquanta de for-
ma i directa i, l'altra meitat, de forma 
indirecta.

D'altra banda, el conseller d'Empresa i 
Treball del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Roger Torrent, va afirmar 
que Ondunova aposta per un projecte 

innovador i de sostenibilitat i, també, va 
confirmar que el projecte compta amb 
una subvenció pública de 700.000 eu-
ros.

La presentació va finalitzar amb el par-
lament del gerent del grup Ondunova, 
Jordi Carrió, que va explicar l'aposta 

El president de la Generalitat de Catalunya, a la roda de premsa posterior a la 
visita, acompanyat del conseller d’Empresa i Treball del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i el gerent d’Ondunova

de l'empresa per un canvi de concepte, 
potenciat per l'increment del sector de 
l'embalatge en el comerç en línia, i a tra-
vés d'un producte fabricat amb materi-
al sostenible, biodegradable i biològic, 
amb una vida útil que es pot allargar fins 
a set vegades la seva reutilització. f
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L'Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, 
amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, 
ha iniciat la redacció 
del Pla Director d'Equi-
paments del municipi. 
Aquest document és 
una eina que permet 
planificar el futur dels 
equipaments municipals 
tenint en compte les ne-
cessitats de la ciutada-
nia i els canvis previstos 
de la població (augment 
de residents per nous 
habitatges, envelliment, 
noves famílies, perso-
nes nouvingudes, etc.).

En una primera fase, el 
document analitza, de 
manera objectiva, qui-
na és la situació actual 
dels equipaments en 
relació amb les obligato-
rietats i els estàndards 
de prestació de serveis. 

tícia o també a l’adreça web: https://
www.surveymonkey.com/r/pdeSanta-
Margaridaelsmonjos.

A més a més, posteriorment està pre-
vista una sessió participativa a la que es 
convidarà específicament a diferents 
entitats del municipi, per aprofitar el 
seu coneixement del territori. Aques-
ta sessió està enfocada en contrastar i 
completar la diagnosi tècnica, una ve-
gada estigui realitzada. Per últim, quan 
el document estigui enllestit es farà una 
sessió de presentació oberta on s'expli-
caran les principals conclusions del Pla 
Director d’Equipaments. 

Com a habitants de Santa Margarida i 
els Monjos, teniu molt a dir! Ens ajudeu?

Ajuda'ns a millorar els equipaments 
de Santa Margarida i els Monjos

ments es preveu incorporar l'opinió de 
la ciutadania i les entitats del municipi i 
recollir, d’aquesta manera, la seva per-
cepció sobre l'estat dels equipaments 
actuals i també sobre les necessitats 
que s'haurien de resoldre. És per això 
que volem obrir diversos canals per a 
què els veïns i veïnes de Santa Margari-
da i els Monjos, puguin dir la seva.

En primer lloc, us convidem a omplir 
una breu enquesta en la qual us pre-
guntem sobre l’ús que en feu dels equi-
paments, el seu estat, segons la vostra 
opinió, i les necessitats que considereu 
que s'han de resoldre. Podreu trobar 
l’enquesta en el codi QR d’aquesta no-

D'aquesta anàlisi objectiva es pot arri-
bar a definir, per exemple, si hi ha prou 
places escolars per als pròxims deu 
anys o bé si en caldran més, si caldran 
més places en residències de gent gran, 
o si manquen espais cívics, culturals, es-
portius, etc. Una vegada feta aquesta 
anàlisi tècnica, el document pot plan-
tejar reformes, millores o ampliacions 
dels equipaments existents o fins i tot, 
la possibilitat de fer nous equipaments, 
en el cas que responguin a les necessi-
tats detectades en la diagnosi.

Digues la teva!
A banda d'aquesta anàlisi tècnica, dins 

de la redacció del pla director d'equipa-
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Dilluns 19 de setembre es va repren-
dre l’activitat plenària a l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos amb 
una sessió, de caràcter ordinària, on es 
va aprovar amb el vot favorable de to-
tes les agrupacions municipals el pla in-
tern d’igualtat de gènere 2023-2026 de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos.

Amb aquest document, que s’ha treba-
llat conjuntament amb una comissió de 
personal intern específicament creada 
per aquest redactat, es fa un pas més 
per a l’equiparació i la igualtat entre 
les persones treballadores de l’Ajunta-
ment, així com per a definir un protocol 
efectiu en casos d’assetjament, tant de 
gènere com laboral, que afectin al per-
sonal del consistori.

També es va donar llum verd, encara 
que de forma inicial, a l’expedient de 
modificació de crèdit número 12-2022, 

Els càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos debaten els punts 
de l'ordre del dia de la sessió plenària del mes de setembre

del pressupost general per a l’exercici 
2022, amb set vots a favor, cinc absten-
cions i un vot en contra.

L’aprovació en la sessió del ple 
d’aquest punt de l’ordre del dia suposa 
un increment substancial en la partida 
pressupostària de l’anualitat, i es pre-
veu que s’inverteixi en la millora de la 
via pública i dels subministraments, en 
la realització de diferents activitats es-
portives i la inversió en equipaments i, 
també, en el reforç dels diferents ser-
veis tècnics municipals.

A la sessió del ple ordinari també es 
va donar compte de diversos aspectes 
econòmics, com l’informe trimestral de 
morositat, el període mig de pagament 
i l’estat d’execució del pressupost, tots 
tres relatius al segon trimestre del 2022, 
així com de l’informe de l’òrgan inter-
ventor d’adequació del pla d’acció 2021 
i dels decrets d’alcaldia. f

Ple de maig
Es va aprovar la modificació de crè-
dit al pressupost general 2022. Es 
va acordar l'adhesió a la 'Declara-
ció per a uns municipis i comunitats 
cuidadores'. Es va fer compte de les 
dacions de l'aprovació del Pla de Se-
guretat local, de l'estat d'execució 
del pressupost, de l'informe trimes-
tral de morositat, del període mitjà 
de pagament, tots tres del primer 
trimestre, i de l'informe resum de 
control financer de l'Ajuntament.

Ple de juny
Es van aprovar els festius locals 
2023. Es van ratificar la modificació 
de l'ordenança fiscal núm. 12, la de-
claració d'especial interès cultural i 
historicoartístic de l'activitat econò-
mica d'Agrícola Rovira Carbonell, la 
declaració d'interès especial públic 
i social de les obres d’ instal·lació 
d'un ascensor a l'escola Dr. Sama-
ranch i la declaració d'interès espe-
cial públic de les obres per implan-
tar un mòdul prefabricat destinat 
a aulari a l'institut El Foix, aquestes 
amb una bonificació del 95% de l'im-
post ICIO.

Ple de juliol
Es va aprovar el padró municipal 
amb 7624 habitants: 3750 dones i 
3874 homes. Es van fer efectives la 
declaració d'utilitat pública de l'exe-
cució per a l'adequació d'una alter-
nativa al camí vell de Ballestar. Es va 
ratificar la modificació del contracte 
del servei de neteja dels equipa-
ments municipals i la modificació de 
crèdit núm. 11 del pressupost gene-
ral per a l'exercici 2022. 

Primera sessió 
plenària després de 
l’aturada estival
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OBRES I VIA PÚBLICA

Reactivades de 
les obres de l’eix 
cívic

Les obres de l’eix cívic entre Santa 
Margarida i els Monjos i Vilafranca del 
Penedès s’han reactivat després de 
l’aturada de tres setmanes, durant el 
mes d’agost, per vacances de l’empresa 
licitadora de l’obra.

En la tornada la primera tasca que es va 
dur a terme va ser l’avaluació dels possibles 
danys causats pel temporal de l’esclafit de 
dimecres 31 d’agost, que es van considerar 
com a lleus i sense perjudici en l’obra.

Així, durant el mes de setembre s’ha 
estat treballant en l’enllumenat i les 
properes tasques es basaran en la definició 
dels carrils, la col·locació de baranes i 
senyalització. Està previst que aquestes 
actuacions es realitzin durant la tardor, 
entre els mesos de setembre, octubre i 
novembre, mes en el qual es preveu que 
finalitzin els treballs de l’obra.

Actuacions de millora
durant la tardor

Aquesta tardor s'iniciaran diverses obres a diferents zones del 
municipi, tant a carrers com a equipaments, tots ells ja licitats.

Pel que fa a la pràctica esportiva, es crearan unes pistes de pàdel 
al pàrquing del pavelló on ara existeix la pista de vòlei sorra.

D'altra banda, es substituirà el col·lector de Cal Sendra, a fi de mi-
llora la xarxa de clavegueram. Es preveu que aquestes actuacions 
no tinguin una afectació directa sobre el trànsit de vehicles, ja que 
les obres transcorreran de forma paral·lela a les vies ferroviàries. Les 
obres de l'avinguda del Centre, malgrat que ja haurien d'estar inicia-
des, s'han posposat per part de l'empresa adjudicatària, però des de 
l'Ajuntament s'espera que s'engeguin tan aviat com es pugui.

També està afectada per aquestes millores la Masoveria de la Ma-

Iniciats els treballs al carrer 
de Santa Margarida
El 12 de setembre es van posar en marxa les obres al carrer 
de Santa Margarida, que tindran una durada aproximada de 
dos mesos, i amb les quals es faran un seguit d'actuacions 
per tal de fer les voreres més amples i, també, millorar 
l'asfaltatge de la via i la xarxa de subministrament.
Les obres es dividiran en dos trams. El primer, comprès 
entre el carrer de Sant Antoni i el carrer de Sant Josep i, el 
segon, entre el carrer de Sant Josep i l'avinguda Catalunya.
Durant les obres, la circulació pel carrer de Santa 
Margarida romandrà de forma regular fins a la rambla de 
Penyafel, on hi ha instal·lada una senyalització avisant del 
desviament del trànsit cap a l'avinguda de Cal Salines.

sia de Mas Catarro, què es veurà convertida 
en aules per tal de poder ampliar la progra-
mació educativa que s'ofereix des de l'escola 
d'adults i PFI. A més a més, és remodelarà el 
Centre d'interpretació del Camí Ramader de 
la Marina, ubicat al Castell de Penyafort, a 
través d’un projecte de millora executat pel 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès i finançat 
pel fons Feder, que s'emmarca en el progra-
ma Penedès 360.
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Santa
Margarida i els 
Monjos més 
sostenible

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, en col·laboració amb Rezero, 
ha dut a terme una campanya per im-
pulsar i promoure l’adopció de criteris 
de sostenibilitat i de responsabilitat 
ambiental per part dels negocis com a 
inici d’una transformació del consum al 
municipi.

Durant el mes de maig es va fer un anà-
lisi dels negocis i aquests van sumar-se 
al compromís de fer Santa Margarida i 
els Monjos més sostenible. Les agents 
cíviques que han realitzat aquestes visi-
tes s’han trobat que la gran majoria de 
les activitats econòmiques estan fent 
grans esforços per ser cada cop més 
sostenibles, i que són conscients de 
la importància del seu paper i del llarg 
camí que queda per recórrer.

S’han visitat 112 establiments entre 
comerços, bars, restaurants i serveis. A 
cada un d’ells se’ls ha fet un qüestiona-
ri sobre diferents característiques de la 
seva oferta. Els criteris més aplicats per 
la majoria són la venda de productes de 
proximitat, sobretot als restaurants, la 
prevenció del malbaratament alimenta-
ri, i l’acceptació d’envasos reutilitzables 

per fer les compres.
La tasca de sensibilització ha estat es-

sencial, de manera que s’han repartit 
diferents materials que indiquen l’oferta 
de productes i serveis respectuosos amb 

el medi ambient que podem trobar a 
cada establiment. La iniciativa incentiva 
a la ciutadania consumir conscientment, 
i anima als negocis a assolir objectius de 
sostenibilitat en la seva oferta. f

MEDI AMBIENT / COMERÇ

Al de juliol es va fer la campanya “Compra al teu 
comerç, rasca i guanya”, una iniciativa entre 
l’Ajuntament, l’associació de comerç del Foix i 
la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’aju-
dar a potenciar les vendes dels 64 establiments 
adherits a la campanya. Així, per una compra 
superior a 5€ es va donar una tarja per rascar 

La campanya “Compra al teu comerç, rasca
i guanya” pretén potenciar les vendes a
Santa Margarida i els Monjos

amb premis de 5€ i 10€. Es van repartir 50.000 
targetes aplicables a compres de comerç local 
distingides per colors. Els cupons blaus servien 
per bescanviar l’import premiat a establiments 
d’alimentació i fleques, els taronges, en esta-
bliments de restauració i, els verds, en establi-
ments de serveis o d’altres sectors.
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Finalitza un projecte que convida a la ciutadania, comerços, restauració i serveis a fer del municipi un espai cada cop 
més responsable amb el medi ambient.
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Activació dels 
serveis mòbils de 
nova generació 
4G i 5G

Els serveis mòbils de nova genera-
ció 4G i 5G sobre les bandes de fre-
qüència de 800 i 700 MHz dels prin-
cipals operadors mòbils es trobaran 
disponibles al municipi, millorant 
la velocitat de connexió a internet 
i dels altres serveis que operen en 
aquesta  banda.

Encara que aquesta tecnologia ja 
existia, s'oferia amb altres freqüèn-
cies d'ona i, la tecnologia 4G al cos-
tat de 800 MHz i la tecnologia 5G al 
costat de 700 MHz, aporten major 
cobertura a l'interior d'edificis i més 
abast del servei.

La prestació d’aquest serveis pot 
comportar l'aparició de determina-
des afectacions a la recepció del se-
nyal de televisió digital terrestre, ja 
que s'utilitzaven anteriorment per 
al servei de TDT.

El Ministeri d'Afers Econòmics i 
Transformació Digital, a través de 
l'Ordre ETD/100/2022, de 10 de fe-
brer del 2022, ha establert el pro-
cediment d'actuació per solucionar 
aquestes afectacions, garantint que 
les molèsties als ciutadans siguin 
mínimes i la seva solució gratuïta.

Si es detecta algun problema, con-
tacteu amb Llega700, l’empresa 
que gestiona el servei i les incidèn-
cies que puguin produir-se a través 
del correu electrònic ayuda@lle-
ga700.es o trucant al 900 833 999.

Santa Margarida i els Monjos 
celebra la Setmana Europea
de la Mobilitat Sostenible 2022

Sota el lema "Combina i mou-te", San-
ta Margarida i els Monjos va celebrar la 
Setmana Europea de la Mobilitat Soste-
nible, que a Catalunya es realitza cada 
any del 16 al 22 de setembre, per pro-
moure hàbits més sostenibles, segurs i 
saludables en matèria de mobilitat, així 
com per fer visibles els canvis que es po-
den arribar a aconseguir amb aquestes 
pràctiques, en relació amb la millora de 
la qualitat de l'aire o la reducció de la 
contaminació.

La campanya d'enguany, va voler po-
sar l'accent en la intermodalitat, convi-
dant a tota la ciutadania a moure's de 
manera sostenible i beneficiosa, tant 
per la nostra salut com per al medi am-
bient.

Santa Margarida i els Monjos, es va 

Assistents a la sisena Fira d’Extraescolars participen a l’activitat muntada a la carpa 
de la Diputació amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

adherir a la Setmana Europea de la Mo-
bilitat Sostenible incloent-hi activitats 
dins de la programació de la sisena Fira 
d'Extraescolars, celebrada el dissabte 17 
de setembre. 

Durant la Fira, els assistents van poder 
rebre informació sobre mobilitat sos-
tenible, energia i canvi climàtic des del 
punt d’informació, a més de fer la gim-
cana sobre mobilitat sostenible, que 
comptava amb 5 proves, una d’elles el 
taller “Pedalem sobre el clima”, on a 
través d’unes bicicletes, les persones 
participants van pedalar un total de 100 
quilòmetres, veient quan CO2 es dei-
xava d’emetre per cada 
quilòmetre que feien.

Consulteu tota la infor-
mació de la campanya.
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En marxa la
segona edició 
del projecte 
Ocupa’t
El 26 de setembre es va iniciar la segona 
edició del projecte Ocupa’t, un progra-
ma impulsat des del Servei Local d’Ocu-
pació on les persones participants rea-
litzaran un itinerari formatiu específic 
amb l’objectiu de definir el seu projecte 
professional, treballant i potenciant les 
competències i habilitats necessàries 
per incorporar-se al mercat de treball.
Al final del projecte les persones parti-
cipants realitzaran cinquanta hores de 
pràctiques no laborals, vinculades al seu 
objectiu, una eina molt necessària per 
millorar l’empoderament i l’autoestima.

Programació 
d’octubre de 
l’SLO

El servei d'ocupació de Santa Marga-
rida i els Monjos ha presentat la nova 
programació de cursos per aquest mes 
d'octubre, que inclou una dotzena d'ac-
cions formatives entre les quals destaca 
el projecte Ocupa't. El servei també ofe-
reix sessions pràctiques en grups redu-
ïts d'actualització del CV i dels Canals de 
recerca de feina a través del club de la 
feina.

Programació de tardor de l’aula cultural
L’aula cultural ha presentat la nova programació de tardor amb un munt 
d’activitats i xerrades per continuar aprenent a través de les experiències de 
personalitats de branques com l’astrofísica, la medicina o la història.



La Biblioteca, en l’horari 
habitual La Biblioteca de Santa 
Margarida i els Monjos torna al seu 
horari habitual després de les vacances 
d'estiu, de dilluns a divendres, de 15 a 
19.30 h i dimecres i divendres també als 
matins, de 10 a 13.30 h. Podeu consultar 
tota la informació de l'equipament 
a http://biblio.smmonjos.cat/
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Es valora
positivament la 
temporada de la 
piscina
municipal
El 4 de setembre va finalitzar la tem-
porada de la piscina municipal. Des del 
seu inici el 13 de juny, l'equipament ha 
registrat, pel que fa als infants, 87 abo-
naments, 48 bons de 15 entrades i 2413 
entrades d'un dia. Pel que fa als adults, 
s'han comptabilitzat 66 abonaments, 
61 bons de 15 entrades i 1967 entrades 
diàries. D'altra banda, han passat 77 
alumnes pels diferents cursos de nata-
ció i aquatònic organitzats a la piscina. 
Una valoració molt positiva a la que se li 
suma el bon funcionament de l'empresa 
de manteniment i de la gestora del bar.

Més de 300 infants i joves
participen als casals d’estiu
Els casals d’estiu de Santa Margarida i 
els Monjos han comptat enguany amb 
307 infants i joves inscrits, dividits en 
250 des de P3 a sisè de primària, i des de 
primer a quart de l’ESO. 

Durant les quatre setmanes del casal, 
del 27 de juny al 22 de juliol, han gaudit 
d’un munt d’activitats esportives, lú-
diques, sortides per conèixer l’entorn 
i visites als serveis municipals. També 

van anar conjuntament al circ cric i, el 
grup de petits, a fer esports d’aventura 
a Coma-ruga. D’altra banda, els joves, 
van gaudir d’una sortida a l’Illa Fantasia 
i d’una jornada d’acampades.

A més a més, el servei de joventut va 
oferir un taller de sensibilització del col-
lectiu LGTBIQ+ al grup de grans i joves, i 
els petits van fer una gimcana pel poble 
de sensibilització d'aquest col·lectiu.
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Una setantena de persones van 
homenatjar al pilot republicà Joan Comas 
i Borràs

El diumenge 8 de maig es va celebrar 
l'acte d'homenatge al pilot republicà 
Joan Comas i Borràs al Centre d'Inter-
pretació de l'Aviació Republicana i la 
Guerra Aèria (CIARGA), organitzat per 
l'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i l'Associació d'Aviadors de la 
República (ADAR), davant d'una setan-
tena de persones.

A l'acte van ser presents diversos càr-
recs electes com Ferran Pedret, mem-
bre de la Mesa del Parlament, Neus 
Munté, exvicepresidenta de la Gene-
ralitat i José Montilla, expresident de 
la Generalitat, que van assistir a títol 
personal per l'estreta relació que tenen 
amb l'ADAR, així com l’alcaldessa de 
Santa Margarida i els Monjos, Imma Fer-
ret, regidors, exregidors i mem-
bres de l'Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, entitats 
del municipi, alcaldes dels dife-
rents municipis de la comarca i 
el director del Memorial Demo-
cràtic.

L'homenatge es va iniciar amb els par-
laments de Miquel Comas, fill del pilot 
homenatjat que va poder participar ac-
tivament de l'acte en memòria al seu 
pare, Aquilí Matas, president de l'ADAR 
i Imma Ferret, alcaldessa de Santa Mar-
garida i els Monjos. En finalitzar, l'ADAR 
va fer una entrega de diplomes i, segui-
dament, es va descobrir un nou monò-
lit dedicat al pilot i realitzat pel Grup 
de Recerca de Didàctica i Patrimoni de 
la Universitat de Barcelona, DIDPATRI, 
concloent l'acte amb una ofrena floral.

Arran de la trobada, ha sorgit la pro-
posta d'enregistrar les paraules de Mi-
quel Comas en record a la memòria del 
seu pare per continuar treballant en la 
recuperació de la memòria oral demo-
cràtica i històrica. Aquest treball esde-
vindrà una valuosa font documental per 

a la divulgació històrica i dels valors que 
vertebren els principals eixos temàtics 
de treball del CIARGA i passarà a formar 
part del seu fons del centre de recerca i 
documentació, ubicat a la biblioteca de 
Santa Margarida i els Monjos.

Qui va ser Joan Comas?
Joan Comas i Borràs (Lloret de Mar, 

1913 - Tordera, 1992), va ser dels millors 
pilots de la Guerra Civil Espanyola. Du-
rant la contesa passà per alguns dels 
aeròdroms republicans del Penedès 
com els Monjos i Sabadell, que forma-

Els participants a l’homenatge a Joan Comas van fer l’ofrena foral davant la placa que 
porta el seu nom

f Miquel Comas, fill de 
l'homenatjat, va participar 
activament de l'acte en 
memòria al seu pare

ven part de la xarxa dels quatre camps 
d'aviació penedesencs coneguts amb el 
nom del Vesper de la Gloriosa.

Comas fou un dels pilots que més ho-
res de vol va realitzar, ja que comptava 
amb uns cinc-cents serveis de guerra 
i vuit aparells abatuts, a més d'altres 
probables. Justament a l'aeròdrom dels 
Monjos, fou on el pilot va viure un dels 
dos episodis de bombardeig que va pa-
tir la població, concretament, el del 5 de 
novembre de 1938, on va ser ferit per 
uns fragments de metralla i com a con-
seqüència va perdre una cama. f
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Alta participació a les Festes 
Majors dels Monjos i La Ràpita

Del 14 al 20 de juliol es va celebrar la 
Festa Major dels Monjos amb més de 
cinquanta actes per a tots els públics. 

Un dels fets més destacables de la fes-
ta va ser l’entrada del nivell del Pla Alfa 
3, que coincidia amb el dia d’inici de fes-
ta, i que va comportar la denegació de 
qualsevol acció que comportés foc per 
part del Departament d'Acció climàtica 
de la Generalitat de Catalunya. Va ser 
aleshores quan l'Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos i la Comissió de 
Festa Major van informar pels canals 
oficials a tota la ciutadania i als grups de 
foc del municipi la impossibilitat de dur 
a terme activitats pirotècniques, i tam-
bé es va informar de totes les novetats 
i canvis pel que fa a l'ús de focs o canvis 
d'ubicació i horari d'última hora.

La resta d’actes de Festa Major es van 
poder celebrar amb total normalitat, 
sense cap mena d'incidents destaca-
bles, convertint-se així en més una de 
les festes més participatives dels dar-
rers anys, un cop s’han deixat enrere 
les mesures sanitàries per a la protecció 
de la pandèmia sanitària derivada per la 
COVID-19.

Pel que fa a la Festa Major de La Ràpi-

ta, es va dur a terme del 3 al 8 d'agost, 
data coincident amb el vint-i-cinquè ani-
versari dels diables “Les espurnes”.

Al llarg dels sis dies es va poder xalar 
del terrebastall rapitenc, el pregó de 

Festa major, diversos concerts i sopars, 
la cercavila, els balls de lluïment, l'ofi-
ci solemne en honor a Sant Domènec, 
l'auto sacramental i molts més actes, in-
cloent-hi tambéla traca de fi de festa. f

Els actes tradicionals i folklòrics van tornar a omplir els carres i les places de Santa 
Margarida i els Monjos durant les festes majors

Del 7 al 16 d’octubre, Cal Rubió cele-
brarà una Festa Major molt desitjada, 
ja sense cap tipus de mesures sanitàries 
per la pandèmia de la COVID-19. 

Amb un programa farcit d’actes i acti-
vitats, la festa s’iniciarà el divendres 7 
d’octubre, amb la traca d’inici i el tradi-
cional pregó, a la Sala, a càrrec de Joan 
Izquierdo Virgili. 

La programació d’enguany, organitza-

da per la Societat de Cal Rubió, torna a 
incloure el tradicional Rubiófoc, el dis-
sabte 8 a les 19.30 hores, un dels actes 
més emblemàtics de la Festa Major de 
Cal Rubió, que comptarà amb la partici-
pació del Ball de Diables infantil Span-
tus dels Monjos, Ball de Diables infantil 
Espurnes de La Ràpita, Drac Petit dels 
Monjos, Ball de Diables de la Ràpita, Di-
ables Spantus i Drac dels Monjos. 

Cal Rubió es prepara per a celebrar 
la Festa Major
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La cultura, protagonista de les Festes Majors d’enguany
Santa Margarida i els Monjos ha tornat a viure unes Festes Majors sense restriccions i on la ciutadania a pogut gaudir de tota 
mena d’actes i activitats, organitzades de nou als carrers i places del municipi.
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Èxit al Remeiart 2022,
tot i la calor
Les noves propostes de les Cuines i Ta-
pes i la tornada al Remeiart en la seva 
essència, han consolidat el programa 
d'aquest any al llarg dels primers quinze 
dies del mes de juny a Santa Margarida 
i els Monjos.
Les activitats que s'han organitzat al 
voltant de les herbes remeieres al Cas-
tell de Penyafort continuen sent les 
grans protagonistes del certamen, en-
guany més de setanta per a tots els pú-
blics i edats.
L'esdeveniment estrella de cada any 
i la raó de ser del Remeiart sempre és 
la Fira. Una quarantena d'expositors de 
diferents rams, però relacionats amb 
les herbes remeieres van participar en 
la Fira, i al voltant de 40 activitats dife-
rents es van succeir durant el dia al Cas-
tell de Penyafort. La jornada va acollir 
persones del municipi, de la comarca i 
de diferents punts de Catalunya, que 
van assistir i participar en varietat de 
tallers, exposicions, xerrades, tasts, ca-
minades, espectacles, concerts, entre 
d'altres.
L'edició arrencava amb la inauguració 
de les Cuines i Tapes, que en aquesta 
ocasió, els establiments participants 
van igualar nombre de tapes de l'edi-
ció de l'any 2019 amb 15.000, segons 
es desprèn del balanç dels mateixos 
restauradors. La Cloenda de les Cuines i 
Tapes ha tancat l'edició d'enguany des-
prés de quinze dies ininterromputs de 
programació.
Una de les novetats de la desena edició 
de les Cunies i Tapes era que a través de 
l'App del Remeiart la ciutadania podia 
votar la Tapa més popular, que va ser la 
Bomba Remeiera, del Bar cafeteria La 
Pachi. Les Xarcuteries Anton es van en-
dur el premi a la Tapa Més Remeierea, 
escollida per la Comissió de Festa Major 
dels Monjos d'enguany. Per a premi-

La Fira del Remeiart és l’esdeveniment de referència de les herbes remeieres

ar als establiments, a la Cloenda de les 
Cuines i Tapes, després del concert de 
Las Karamba, el Drac dels Monjos va 
guiar amb una cercavila pels carrers de 
Santa Margarida i els Monjos.
L'edició 2022 serà recordada per la re-
cuperació a la normalitat després de la 
pandèmia de la Covid-19, i per la recupe-
ració d'actes com l'Herbes Campus, una 

jornada adreçada a experts en Herbes 
remeieres, que va rebre una quarante-
na de participants. La berbena del Re-
meiart, el dia previ a la fira, va acollir 
una bona afluència de gent al Castell de 
Penyafort.
La valoració és molt positiva per part de 
l'organització i ja es comença a pensar 
en l'edició de l'any que ve. f

L'escola Sant Domènech 
recupera el Cigronet 
del Penedès
Els alumnes de l'escola Sant Domènech van 
participar de la Fira Remeiart plantant el 
Cigronet del Penedès a l'hort del Castell de 
Penyafort. Es tracta d’un projecte de recuperació 
de llavors que van plantar ex-alumnes fa 15 
anys i que ha permès recuperar el Cigronet del 
Penedès, una planta que estava extingida. 
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Santa Margarida i els Monjos acollirà el 
23 d'octubre la setena edició de la Fira 
de la Transhumància, davant del Punt 
d'Informació turística del mercat, de les 
10 a les 14 hores. L'esdeveniment, ja tra-
dicional al municipi, aplega tota mena 
de productors i artesans de productes 
relacionats amb la ramaderia, com for-
matges i embotits, i amb els vins i caves, 
podent veure les seves elaboracions en 
la trentena de parades que hi conforma-
ran la Fira d'enguany.

La fira obrirà les portes de 10 del matí, 
i romandrà activa fins a 2 de la tarda. 
Comptarà amb un tancat d'ovelles, així 
com nombroses activitats infantils i re-
lacionades amb la transhumància i, tam-
bé, s’hi podrà visitar el mercat d’artesa-
nia i brocanters.

A un quart d’una, a la Fira es realitza-
rà l’actuació del Ball de Pastorets dels 
Monjos i l’Ovella de Castellví i, seguida-
ment, aproximadament a tres quarts 
d’una, es podrà gaudir de la música del 
duet Carla&Laia. També es podrà visitar 
l’exposició “El camí ramader de la Ma-
rina. De la Cerdanya al Penedès”, que 
s’ubicarà a la mateixa fira durant tot el 
matí.

El Camí Ramader de la Marina
La Fira de la Transhumància és un es-

deveniment que s’emmarca en el pro-
jecte “Camí Ramader de Marina. De la 
Cerdanya al Penedès”, que va néixer 
de la inquietud dels municipis de Santa 
Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, en-
tre altres organismes i entitats, i que té 
com a finalitat la preservació, potencia-
ció i promoció de la transhumància i els 
camins ramaders a Catalunya, dedicant 
especial atenció a l’antiga ruta transhu-
mant que ha permès el moviment de 
ramats entre el Pirineu i el litoral al Pe-
nedès i el Garraf, des de l’edat mitjana.

t’ho com vulguis” i, la segona, el taller 
“El teixit de la vida”, que es farà al Molí 
del Foix, a les 18 hores i dinamitzat per 
Carles Alcoy.

El dissabte 22 les activitats se centren al 
Castell de Penyafort, amb un bon grapat 
d’actes, des de les sis i fins les onze de la 
nit, que inclouen poesia, visites guiades, 
maridatges amb productes locals i con-
certs, posant el punt i final amb un gran 
castell de focs al parc de la Biblioteca.

També es podrà visitar gratuïtament 
l’exposició temporal del concurs de fo-
tografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdo-
la i del Foix, a la sala d’actes de la biblio-
teca, del 10 al 23 d’octubre, en horari de 
dilluns a divendres, de 15 a 19.30 hores 
i dimecres i divendres, de 10 a 13.30 ho-
res. f

Actuació de ball de les pastoretes dels Monjos durant la celebració de la Fira de 
Transhumància de l’any 2021

Tot a punt per a la setena edició 
de la Fira de la Transhumància

Activitats paral·leles
Els actes de la Festa de la Transhumàn-

cia inclouen un programa d’activitats 
paral·leles a la fira, que començarà el 
divendres 21 d’octubre dues activitats 
vinculades al programa “Viu el parc”. 
La primera, “Històries del bosc, es durà 
a terme a les cinc de la tarda a la Bibli-
oteca, a càrrec de la companyia “Fes-

Consulta el 
programa 
de la Fira
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Santa Margarida i els Monjos se suma 
a les Jornades Europees del Patrimoni

Santa Margarida i els 
Monjos, viurà durant 
aquest mes d'octubre la 
celebració de les Jornades 
Europees del Patrimoni, un 
esdeveniment obert a tot-
hom i una gran oportunitat 
per donar a conèixer la ri-
quesa i l'atractiu del nostre 
patrimoni cultural, amb 
una àmplia oferta d'activi-
tats culturals amb l'objec-
tiu d'apropar el patrimoni 
local a la ciutadania.

Encara que les jornades 
se celebren els dies 7, 8 i 
9 d'octubre, aquest any a 
Santa Margarida i els Mon-
jos hi ha prevista progra-
mació i activitats fins al 20 
d'octubre, farcida d'acti-
vitats i experiències per a 
conèixer tots els merave-
llosos racons que amaga la 
vila.

Els actes començaran 
el divendres 7 d'octubre, 
de 9.30 a 13.30 hores, al 
Castell de Penyafort, amb 
la jornada "Fomentem la 
cultura de la pau", un es-
deveniment promogut per 
alcaldes i alcaldesses per 
la pau i que explorarà les 
experiències municipals 
emergents sobre memò-
ria, el patrimoni i la pau. Per assistir-hi a 
l'acte, cal inscriure's prèviament al web 
de l'Ajuntament www.santamargarida-
ielsmonjos.cat

El mateix divendres, a les 19 hores, al 
Molí del Foix es presentarà el llibre "Cir-
cuit de Vilafranca. Cent anys d'oblit", 
de l'investigador Lluís Hill Plans. Segui-
dament, es durà a terme un debat i la 
inauguració de l'exposició "cent anys de 
la Penya Rhin", que es podrà visitar els 

dimarts, dijous
i divendres, de 9.30 a 14 ho-

res, i també els dimarts a la 
tarda, de 16 a 19 hores, fins al 
23 d'octubre.

El dissabte 8 i el diumenge 
9 d'octubre, de 10 a 14 ho-
res, el Centre d'Interpretació 
de l'Aviació Republicana i la 
Guerra Aèria, CIARGA, durà 
a terme una sessió de portes 
obertes i, el mateix 9 d'octu-
bre, a les 10.30 i a les 12, es fa-
ran visites guiades i gratuïtes 
al Castell de Penyafort. Per 
aquesta última activitat és 
imprescindible la inscripció 
prèvia al 669 28 75 39.

El diumenge 16 d'octubre, 
a les 18 hores, al Centre Cul-
tural i Recreatiu Rapitenc, és 
dura a terme l'espectacle mu-
sical "Les històries de l'avi Jo-
sep". L'edat recomanada per 
aquest acte és a partir dels 
vuit anys.

Per finalitzar les jornades 
de patrimoni, el Molí del 
Foix acollirà, a les 19 hores, 
la presentació de la revista 
infantil i juvenil "CARCABÀ. 
Descobreix el patrimoni cul-
tural de Santa Margarida i els 
Monjos", amb la participació 
d'ANDRONAcultura i Disse-
nyemacasa. Sota el lema "Pa-

trimoni sostenible" proposat pel Con-
sell d'Europa, enguany a Catalunya les 
Jornades Europees de Patrimoni con-
viden a explorar i reflexionar al voltant 
de la sostenibilitat del nostre patrimoni. 
Una proposta que ens porta a reflexio-
nar sobre la protecció del nostre patri-
moni (material, immaterial i natural) i 
a explorar l'ús dels recursos en relació 
amb la seva preservació, en un context 
marcat pel canvi climàtic. f

Accedeix el 
programa
de les Jornades
de Patrimoni
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Palmadotze participa a la Barcelona Gallery Weekend
Divendres 16 de setembre, una vintena d'artistes, juntament amb l'alcaldessa de Santa Margarida 
i els Monjos, Imma Ferret, i la regidora de Cultura, Esther Marmameu, han visitat la galeria 
d'art Palmadotze, de Santa Margarida i els Monjos, amb motiu de la seva participació en la 
vuitena edició de la Barcelona Gallery Weekend, un esdeveniment on participen una setantena 
d'artistes de 20 països que exposen a 33 galeries entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i 
Santa Margarida i els Monjos, amb el suport de la Diputació de Barcelona. La Barcelona Gallery 
Weekend vol reforçar i fer visible el ric i variat teixit artístic de Barcelona i rodalies, fomentar el 
col·leccionisme d'art i realçar la labor de les galeries, com a espais generadors de cultura oberts 
a tota la ciutadania, i la dels seus artistes.

El Casal de la 
Gent Gran
celebra el seu 
37è aniversari

El Casal de la Gent Gran Josep Soler i 
Planes va celebrar el seu 37è aniversari 
acompanyats per 135 assistents que no 
van voler faltar a la festa. La jornada es 
va iniciar amb un dinar molt emotiu i va 
continuar amb una tarda de ball amenit-
zada per "Melody”.

Trobada Pasqual 
de la Vicaria
Penedès, Anoia i 
Garraf
El Castell de Penyafort va ser l'escenari 
de la Trobada Pasqual de la Vicaria Pene-
dès, Anoia i Garraf, el passat 15 de maig, 
i on 300 persones van acudir a l'acte or-
ganitzat per l'església de Santa Margari-
da i els Monjos i amb la col·laboració del 
consistori. Les persones assistents van 
poder gaudir d'una tarda on es van fer 
visites al Castell de Penyafort, xerrades 
culturals i la missa de Pasqua.

Presentada la nova temporada i programació de la Margaridoia 
La Margaridoia va celebrar, el dissabte 24, a les 21 hores, l'acte de presentació del nou sistema 
de climatització i dels actes de la nova temporada amb un Sopar-Ball amb el "Duet D'Ambient". 
D'entre les novetats, l'entitat va confirmar la signatura d'un acord amb l'Acadèmia del Cinema 
Català per projectar 13 pel·lícules actuals i d'èxit, així com una nova i variada oferta d'activitats. 
Els dijous alterns, es farà ball i els divendres alterns, concerts pels joves, i tot això amb un 
munt d'actes durant l'octubre, com els tres concerts de tribut a Bruce Springteen, amb Manel 
Fuentes i altres grups musicals, organitzats pel Club local de fans "The Stone Pony". També 
durant l'octubre s'iniciarà una variada oferta de classes de ball i altres activitats i, al novembre, 
arribaran diversos actes amb caire festiu coincidint amb l'aniversari de la societat.
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Verónica
Fernández
participa a
“La ruleta de la 
suerte”

La veïna de Santa Margarida i els Mon-
jos va participar el dijous 22 de setem-
bre al programa 
d’Antena 3 “La 
Ruleta de la suer-
te”. Fernández, 
que va anar su-
perant els dife-
rents panells, es 
va quedar a molt 
poca distància 
del primer lloc, 
que dona accés a 
la fase final, però 
va aconseguir un molt bon marcador fi-
nal. Felicitats!

Actuacions de millora a 
l’escola Doctor Samaranch

L’escola Doctor Samaranch ha iniciat 
el nou curs escolar amb total normalitat 
després de dos anys de restriccions per 
la pandèmia de la COVID-19. Enguany, 
l’alumnat del centre educatiu, un total 
de 370 alumnes, des de P3 i fins a sisè 
de primària, podrà gaudir d’unes instal-
lacions renovades. D’una banda, l’ajun-
tament ha pintat les aules de primer i de 
suport i, d’altra banda, l’escola i l’AMPA 

han fet una gran actuació als patis de 
l’escola. Al de primària, s’ha construït 
un gran sorral amb un tipi i una piràmi-
de d’escalada i prop de l’olivera s’hi ha 
muntat un circuit de tronca i dunes. Al 
pati infantil s’ha incorporat una zona 
d’equilibri amb troncs verticals i horit-
zontals i també s’han creat espais sen-
sorials que permeten l’experimentació 
individual de l’alumnat. 

La societat La Margaridoia celebra la Festa Major d’Estiu
Un any més, socis i no socis van gaudir de la Festa Major d’Estiu de la societat La Margaridoia 
amb un sopar amb espectacle i ball a càrrec del “Duet d’Ambient”. A continuació, es va dur a 
terme un lluït ball amb el grup musical “Almas Gemelas” i, seguidament, un ball de saló amb 
el duet “Ruben’s”. La celebració va finalitzar amb un concert i ball de Gala acompanyats per 
l’orquestra “La Montecarlo”.

Èxit participatiu 
en un cap de
setmana de
pólvora i foc
El Ball de Diables dels Monjos Spantus 
va organitzar, el dissabte 24 i el diumen-
ge 25 de setembre, un cap de setmana 
ple d'activitats de pólvora i foc. Amb 
una forta assistència, dissabte es va po-
der gaudir d'activitats com la cercavila 
infantil, el correfoc o la nit de foc, així 
com de les sàtires diabòliques i el ver-
mut electrodiabòlic de diumenge.
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Iniciat el curs escolar a Santa 
Margarida i els Monjos
El cinc de setembre començar el nou 
curs escolar. A Santa Margarida i els 
monjos, l'alumnat va tornar a les aules 
de les Llars d'Infants municipals dels 
Monjos i La Ràpita i a les escoles Dr. Sa-
maranch, Arrels i Sant Domènec.
L'inici escolar d'enguany ha estat mar-
cat per l'avançament del curs i per la 
reducció de la jornada d'una hora lec-
tiva diària al segon cicle de l'educació 
infantil i primària entre els dies 5 i 30 de 
setembre de 2022.
Pel que fa a l'alumnat de secundària i 
batxillerat de l'Institut El Foix, van inici-
ar el curs el dimecres set de setembre, 
amb un munt de novetats, com la in-
troducció del nou currículum escolar a 
les aules de 1r i 3r d'ESO i a les de 1r de 
Batxillerat. Aquesta nova metodologia 
cerca una millora en el procés d'apre-
nentatge, amb menys la memorística i 
potenciant el treball per competències 
i per projectes. Al batxillerat, es fixaran 
més hores d'assignatures optatives per 
tal de personalitzar molt més la trajec-
tòria acadèmica de l'alumnat.
Dijous, 8 de setembre, es va presentar 

l'oferta acadèmia dels Plans de Transi-
ció al Treball (PTT) davant d'una trente-
na de persones, una via formativa que 
porta implementant-se a Santa Margari-
da i els Monjos des de l'any 2012. Dirigi-
da a l'alumnat que no ha superat l'ESO, 

enguany s'incorporen el currículum de 
mobilitat als estudis d'informàtica.
En total, s'ha incrementat en vint-i-u 
l'alumnat inscrits als centres del muni-
cipi, amb un total de 1490 aquest 2022 
pels 1469 del curs anterior. f

L’alumnat, acompanyat de mares i pares, es retroba el primer dia de curs a la porta 
d’entrada de l’escola Escola Sant Domènec

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va aprovar el 12 de setembre la 
convocatòria de les beques extraesco-
lars de la línia 2 per al curs 2022-2023. 
Aquestes, estan dirigides a l’alumnat de 
fins a 4rt d’ESO, empadronat al munici-
pi i on el nucli familiar es trobi  en una 
situació familiar de vulnerabilitat social 
i econòmica. A més, serà requisit indis-
pensable estar matriculat en algun dels 
centres educatius del municipi, escoles 
d’educació especial o estar fent algun 

curs durant el període comprés. El ter-
mini de sol·licitud de les beques es va 
iniciar el 13 de setembre i està vigent fins 
al 10 d’octubre, inclòs. Les beques s’han 
de demanar a través d’una instància ge-
nèrica i adjuntant, tot ben emplenat, el 
formulari de sol·licitud i els documents 
indicats a les bases per tal d’acreditar la 
situació familiar i econòmica. Les perso-
nes que requereixin una tramitació pre-
sencial, hauran de demanar cita prèvia a 
Serveis Socials, trucant al 93.898.08.71.

Aprovada la convocatòria per a les
beques extraescolars del curs 2022-2023
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Èxit rotund dels torneigs 
esportius estiuencs

Santa
Margarida i
els Monjos es
prepara per a 
celebrar la 31a 
edició del cros 
escolar

El Servei Municipal d'esports de l'ajun-
tament de Santa Margarida i els Mon-
jos, amb la col·laboració de les AMPES 
i AFES d'alumnes de les escoles Doctor 
Samaranch, Arrels, Sant Domènec, l'Ins-
titut El Foix i del Consell Esportiu de l'Alt 
Penedès, organitza el dissabte 15 d'oc-
tubre el tradicional XXXI cros escolar de 
Santa Margarida i els Monjos, classifica-
tori pels Jocs Escolars Esportius de Ca-
talunya, així com la 8a Cursa de 5 quilò-
metres i la 19a Cursa de 10 quilòmetres.

La competició de cros escolar comen-
çarà a les 11 del matí i les persones parti-
cipants s'hauran d'inscriure i recollir i re-
collir el dorsal mitja hora abans de l'inici 
a la secretaria del camp de futbol. Des 
de l'organització es convida a col·labo-
rar amb el banc d'aliments, portant oli, 
conserves o qualsevol aliment no peri-
ble, o fent un donatiu de cinquanta cèn-

tims per aquesta finalitat. El lliurament 
de premis es realitzarà en finalitzar ca-
dascuna de les curses per tal d'evitar 
aglomeracions.

Pel que fa a les curses de 5 i 10 quilò-
metres s'iniciaran a les 9.30 hores i es 
poden fer inscripcions fins al 10 d'oc-
tubre, a les 9 del matí. El mateix dia de 
la cursa, des de les 8 del matí, es podrà 
recollir el dorsal i el "Xip", que haurà de 
ser retornar per l'atleta un cop arribi a la 

Sortida dels i les participants de les curses durant l’edició de l’any 2019

línia de meta. L'entrega de premis, que 
també es durà a terme a mesura que va-
gin finalitzant les curses, compten amb 
la col·laboració del supermercat Suma 
de Mas Catarro, el restaurant El racó de 
la cigonya, el bar restaurant El refugi (La 
Margaridoia) i l'establiment de fruites i 
verdures Agüera Parra.

Inscripcions i
més informació a:

Després d’uns estius marcats per les 
mesures per contenir la pandèmia deri-
vada de la crisi sanitària de la COVID-19, 
Santa Margarida i els Monjos va tornar 
a gaudir de nou dels esdeveniments es-
portius estiuencs. Amb una alta afluèn-
cia, tant d’esportistes com de públic, en 

totes les modalitat, més de 1.000 espor-
tistes d’entre 4 i 75 anys han participat 
enguany en els diferents torneigs que 
s’han organitzat durant l’època estival, 
demostrant l’alta qualitat esportiva del 
municipi i el seu impacte a la comarca 
pel que a la participació és refereix.
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El benjamí A del 
Mas Catarro C.F.B. 
es proclama
campió de lliga

L'equip del benjamí A del Mas Catarro 
C.F.B. es va proclamar campió de la lliga 
a l'última jornada en quedar primer del 
seu grup per davant de La Granada i Les 
Cabanyes, respectivament. Per aquest 
motiu, des de l'Ajuntament s'ha organit-
zat una recepció, que es durà a terme el 
dijous 29 de setembre, a les 19 hores, al 
Molí del Foix, on els campions, acompa-
nyats de les seves famílies, seran rebuts 
per l'alcaldessa, Imma Ferret, regidors i 
regidores i personal tècnic del departa-
ment d'esports del consistori.

El  Club Futbol A.D. Monjos 
commemora el “Memorial 
Manuel Moreno”

També el diumenge 18 de setembre 
va tenir lloc al municipal una nova jor-
nada del memorial Manuel Moreno. En 
aquesta ocasió, es va celebrar la 29a edi-
ció, la darrera que s'hi ha pogut disputar 
des del 2019. Durant la jornada es va es-
trenar la nova equipació que portarà el 
club a partir d'aquest any i, també, es va 
fer entrega del ram a la viuda d'en Ma-

nuel, la senyora Teresa, per part de la 
regidora de cultura, Esther Marmaneu. 
Tot seguit es va disputar el partit entre 
l'A.D. Monjos i el C.F. Hostalets de Pie-
rola, partit que va acabar 1-4 a favor dels 
d'Hostalets. Al final del partit es van en-
tregar els trofeus de la mà d'en Manel 
Alpuente, regidor d'esports de l'Ajunta-
ment de Santa Margarida i els Monjos.

El CP Monjos va realitzar el II Torneig Penyafel,  en el qual van 
participar tots els equips del club, des de la categoria Prebenjamí, fins la categoria sènior 
de 1ª Catalana, que va servir per fer la presentació de tots els jugadors i totes les jugadores 
del club. La competició va comptar amb més de 150 esportistes, participant els equips del CP 
Riudebitlles, el HFSS Sant Josep, el CE Noia i el CP Masquefa. En el partit de la categoria més 
importat, el 1ª Catalana el guanyador del Torneig va ser el CP Masquefa, partit decidit a la tanda 
de penals.

Presentats els nous 
equips del Monjos 
Bàsquet Club
El diumenge 18 de setembre es van pre-
sentar els equips federats del Monjos 
B.C. amb un acte on van jugar un partit 
davant un rival de nivell similar. Al Matí, 
va ser el torn del mini, infantil, cadet i ju-
nior. A la tarda, van jugar el Sènior B i el 
sènior A, que va disputar el partit davant 
l'European Basketball Academy, una ins-
titució que compta amb una selecció de 
jugadors americans, que venen a mos-
trar el seu talent a Europa i fitxar per un 
club europeu. Entremig, es va fer la pre-
sentació dels 6 equips federats.

ESPORTS
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Aquest setembre l’alumnat tornava a les aules, ja sense mesures 
covid i amb la gratuïtat de p2 per les famílies. Els serveis munici-
pals han aprofitat l’estiu per fer manteniments a tots els centres 
educatius, com retirar piques a la llar  o reorganitzar elements 
dels patis . Però també s'inicia un nou curs polític marcat per 
la preocupació de la pujada generalitzada dels preus. El govern 
socialista de Pedro Sánchez  ha adoptat mesures per pal·liar-ho: 
gratuïtat i bonificacions en els servei ferroviari i  transports; 20 
cèntims de descompte per litre en benzina; reducció de l'IVA de 
l'electricitat al 5%; proposta de reducció de l'IVA del gas; augment 
de 100€  al mes per als estudiants amb beca; ajuts per a les rendes 

més baixes; límit del 2%  en l'augment del lloguer; nous impostos 
a bancs i empreses energètiques. Mesures que també son d’apli-
cació pels veïns i veïnes del municipi que complementa tot allò 
que des del govern socialista a l’ajuntament ja impulsem des de 
fa temps: ajuts al lloguer, empreses,  extraescolars, entre altres. 
Continuem amb la recuperació socioeconòmica al costat de la 
gent. 

@socialistesmonjos @psc_smmonjos
www.facebook.com/socialistesmonjos

Nou curs amb mesures econòmiques a favor de la gent
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El govern municipal que encara patim sembla que vol aprofitar 
aquests poc més de 6 mesos que els queden per a mirar d'arre-
glar la seva gestió buida de propostes que s'ha caracteritzat per 
la improvisació i per una manca absoluta de projecte per al nos-
tre poble. Malauradament, veiem com aquest govern no acaba 
de saber com aprofitar el marge legal actual que permet d'utilit-
zar els estalvis de l'Ajuntament sense necessitat de respectar el 
reglament d'equilibri financer que tant limitava la nostra capa-
citat de maniobra. Perquè no hi ha prou amb destinar una part 
d'aquests recursos a habitatge social sinó que cal tenir una mí-

nima visió, un mínim projecte que permeti, per exemple, acabar 
d'una vegada per totes amb el lamentable estat de l'edifici de 
l'Hostal del Penedès tot aprofitant per a oferir nous serveis a la 
ciutadania al mateix temps que es millora la imatge del nostre 
municipi.

www.smmonjos.esquerrarepublicana.cat 

Sis mesos per a mirar de salvar els mobles 

Enguany fa 5 anys de la celebració del referèndum de l'1 d'oc-
tubre i de la declaració d'independència que va proclamar el 
Parlament. La gran manifestació de la Diada ha desafiat boicots 
i crides a la desmobilització, i ha quedat demostrat que aquella 
legalitat i aquella legitimitat són a la base del procés d'indepen-
dència que hem de continuar, que no hem abandonat i que no 
abandonarem fins al reconeixement internacional de la Repúbli-
ca Catalana.
En els darrers 10 anys el nostre municipi ha tingut moments de 
forta reivindicació nacional, com la consulta del 9N, el pas de 
la via catalana, autobusos plens per anar les manifestacions de 
la Diada, la celebració de l'1 d'octubre, la commemoració del 1r 

aniversari del referèndum, l'impuls al Consell per la República, 
entre altres. Als qui volen girar full i oblidar que hi ha un mandat 
democràtic a culminar, des de Junts els volem dir que malgrat les 
dificultats i la gran complexitat del propòsit que no el nega nin-
gú, no hi ha cap altre camí per assolir un país millor pels nostres 
fills i generacions futures. I que seguim dempeus fins al reconei-
xement internacional de la República Catalana.



Nosaltres

28
F juliol 14


