
Espai Antistiana
Desè aniversari i nous objectius
f Nova edició de les
activitats de carnaval 
als Monjos i la Ràpita

f Projecte de reforma de 
la pista poliesportiva de 
l’avinguda de Catalunya

f Santa Margarida i
els Monjos estrena 
nou web municipal

Nosaltres
Revista d’informació local  | Santa Margarida i els Monjos

#143   Febrer 2017



Nosaltres

2
F febrer 17

Nosaltres
Revista d’informació local  | Santa Margarida i els Monjos

Fotografia: Arxiu gràfic municipal, 
Xavi Cayuela i Toni Galitó
Foto portada: Arxiu Gràfic 
Municipal
Maquetació: Azor Creatius Gràfics

Disseny: © Pepa Badell
Impressió: Gràfiques del Foix
DLB-12.300/85

La rua dels Monjos 
canvia el seu recorregut
Trenta carrosses i comparses participaran el proper 26 de febrer a la rua de carnaval dels 
Monjos, que, seguint els canvis iniciats l’any passat, enguany acabarà de perfilar el seu 
recorregut. Els participants es concentraran al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al costat 
de l’institut el Foix i d’allà sortiran puntualment a les 12 del migdia en direcció a l’avinguda 
de Cal Rubió. Des d’aquí, la rua girarà pel carrer d'Eugeni d'Ors, carrer de Núria i avinguda de 
Catalunya fins al punt d'informació del mercat. 
La rua ha esdevingut un dels actes diürns més importants de les nostres comarques en 
nombre de participants i de públic i està considerada l’acte de caire familiar més participatiu 
del carnaval ja que són moltes les comparses formades per colles o membres d’una mateixa 
família que hi surten. 
Els actes carnavalescs al municipi inclouran diverses propostes per a infants i adults 
organitzades per les entitats al llarg de la setmana de carnaval i culminaran el dissabte 4 de 
març amb el ball de Carnaval i el concurs de disfresses al CCRR.
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Plantada 
popular a la 
llera del riu 
Foix

El proper 18 de març es durà a terme 
una nova edició de la tradicional plan-
tada popular. Aquesta és una activitat 
familiar que es realitza cada any al mu-
nicipi amb l’objectiu de contribuir a la 
millora i l’envelliment del paisatge urbà 
alhora que es fomenta la conscienciació 
en la cura de l’entorn natural. 

La plantada es farà a partir de les 11 del 
matí a la llera del riu Foix, al costat de la 
passera de Mas Catarro i just darrera del 
parc d’horta pública que hi ha en aque-
lla zona. L’acte, organitzat per l’Ajunta-
ment, comptarà amb tallers familiars i 
explicacions sobre la plantació i la flora i 
fauna de ribera, a càrrec del Centre d’In-
terpretació Molí del Foix i de l’empresa 
Tamarix jardiners.

Rius amb vida
La plantada popular serà el primer acte 

del cicle anual d'activitats "Rius amb 
vida al Penedès", impulsat des de fa uns 
anys amb altres ajuntaments de la co-
marca. A Santa Margarida i els Monjos, 

a banda de la plantada, s’ha projectat 
una penjada familiar de caixes niu que i 
una sessió de contes a l’aire lliure que es 
farà a primers d’abril.

A mitjans de maig és previst de fer una 
aproximació a l’entorn geològic del riu 

Plantada popular de l’any passat a la ribera del Foix

Foix amb la projecció d’un documental 
sobre els orígens geològics del Parc del 
Foix, la visita comentada a una antiga 
terrassa fluvial de l’interior del Molí del 
Foix i una sortida de camp per l’entorn 
del riu. f

Nova edició del 
sopar de la dona

El proper 10 de març arriba una de les 
cites més esperades de l’any per a mol-
tes dones del municipi que s’apleguen 
al voltant d’una gran taula per comme-
morar el Dia Internacional de la Dona. 
Els actes, organitzats per l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos, in-
clouran la celebració del tradicional 
sopar de de la Dona, que un any més 
es farà a la pista poliesportiva amb una 
participació que enguany s'ampliarà 
a 420 dones gràcies a un nou sistema 

de redistribució de l'espai realitzat per 
l'organització. L’àpat, adreçat a dones 
majors de 12 anys, comptarà amb activi-
tats lúdiques paral·leles i ball. El servei 
anirà a càrrec, com és habitual, del grup 
de Diables dels Monjos.

Els tiquets es poden adquirir fins a l’1 
de març, o fins a exhaurir aforament, a 
l’Ajuntament, al preu de 7 euros (6 pel 
sopar i 1 de col·laboració amb SOS Ali-
ments). Cal fer les inscripcions en grup. 

Els actes del Dia de la Dona inclouran 
la instal·lació de l’Ajuntament lila, per 
segon any, un concurs de dibuix esco-
lar, la cursa per la igualtat i accions de 
sensibilització a centres escolars.
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Nou web municipal a Santa 
Margarida i els Monjos

El domini santamargaridaielsmonjos.
cat allotja des d’aquest febrer el nou 
web municipal, un dels projectes de 
l'estratègia digital municipal que té per 
objectiu oferir un millor servei i situar la 
ciutadania al centre d'un Ajuntament en 
xarxa.

Aquesta transformació integral de la 
plataforma web suposa un exemple de 
l'esforç que l'Ajuntament ha estat rea-
litzant els darrers mesos per adaptar-se 
a la legislació vigent en matèria de tra-
mitació telemàtica i accés a tràmits i per 
treballar de forma transversal, oferint 
continguts únics on intervenen diver-
sos departaments, unificant les bases 
de dades i oferint la informació pensant 
primer en l'usuari i en la visualització 
mòbil. 

El nou web s'ha fet a partir d’una pla-
taforma dinàmica que s’anirà ampliant 

Nou web municipal de Santa Margarida i els Monjos

en les properes setmanes, amb infor-
macions que complementin els índexs 
existents.

Informació clara i entenedora 
El nou web ha posat especial èmfasi en 

ordenar la informació de forma entene-
dora i àgil, de manera que les persones 
usuàries puguin trobar informació ac-
tualitzada de temes d’interès, contacte 
amb tècnics o càrrecs, informació sobre 
entitats, equipaments públics, elements 
patrimonial i establiments comercials 
del municipi, així com notícies, esdeve-
niments i altres continguts d’actualitat 
sobre l’activitat de la localitat.

La nova plataforma també ha fet un 
important esforç d’adaptació als índexs 
de transparència que estableix la llei. El 
nou web ha estat realitzat amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. f

Ajuts per a la taxa 
d’escombraries
L’Ajuntament ha fet públiques les 
bases per a la sol·licitud de bonifi-
cacions i exempcions per a la taxa 
d’escombraries.
Els requisits per a accedir-hi es po-
den consultar al web municipal o bé 
a les dependències de l’ajuntament, 
Serveis Socials o a les cartelleres pú-
bliques.
La presentació de sol·licituds es 
pot fer fins al 27 de febrer de 2017 a 
l’Ajuntament.

La mostra Infàncies, 
a l’hospital 
comarcal
L’hospital comarcal esposarà 
aquestes properes setmanes l’ex-
posició Infàncies, produïda per 
l’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos. Es tracta d’una mostra 
fotogràfica de 14 plafons que vol 
provocar una reflexió entorn la situ-
ació actual d’inclusió en la societat i 
promoure els drets dels infants amb 
discapacitat, donant una mirada 
positiva, crítica, participativa i trans-
formadora entorn les diferents rea-
litats d’aquest col·lectiu.

Preinscripcions als 
centres educatius
Del 23 de març al 4 d’abril es duran 
a terme les preinscripcions als cen-
tres escolars públics catalans se-
gons el calendari que ha fet públic la 
Generalitat. Al municipi les jornades 
de portes obertes i sessions infor-
matives del centres escolars es du-
ran a termes els dies següents:  ins-
titut, 7 de març, a les 18.30 h; Arrels, 
9 de març, a les 17 h; Sant Domènec, 
14 de març, a les 17 h; i Dr. Samara-
ranch, 15 de març a les 15 h. Les llars 
les faran el 22 d’abril al matí.
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Aprovat el projecte de 
remodelació de la pista 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha aprovat recentment el pro-
jecte de remodelació de la pista polies-
portiva de l’avinguda de Catalunya, un 
espai àmpliament utilitzat pels esportis-
tes locals i per dur a terme nombroses 
activitats de caire lúdic.

El projecte preveu la remodelació de 
la pista, amb l’eliminació de les actuals 
grades i la seva substitució per graderi-
es retràctils, la reforma total de la zona 
de vestidors, la modificació de l’accés al 
recinte des de la façana principal  i la su-
pressió de l’actual zona de bar.

L’obra permetrà unificar el ferm de la 
pista, de manera que tot estigui a un 
mateix nivell i possibiliti una major poli-
valència, per deixar l'espai  lliure o jugar 
amb tanques mòbils per delimitar els 
recintes esportius quan sigui necessari.

L’aprovació s’ha realitzat a través de 
dos projectes als que el plenari munici-
pal va donar llum verda el passat 30 de 
gener amb els vots a favor del PSC, PA-
CUP i CiU i l’abstenció d’ERC. Les obres 
tindran un cost global de 580.000 eu-
ros, i es treballa amb la previsió que pu-
guin començar a mitjans d’aquest any, 
i un cop hagin passat el procediment 
contractual corresponent.

Mocions i altres acords de ple
En la mateixa sessió de ple es va apro-

var per unanimitat l’adhesió de l’Ajunta-
ment a la Xarxa de municipis per l’eco-
nomia Social i Solidària; les bases de 
concessió d’ajuts escolars per al proper 
curs; un conveni amb el Col·legi oficial 
de veterinaris de Catalunya per a la ges-
tió del cens d’animals de companyia i un 
altre conveni amb el departament d’In-
terior de la Generalitat per l’adhesió a 
la xarxa Rescat de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya.

El ple també va aprovar les bases per 
a la concessió de subvencions a empre-
ses locals que fomentin l’ocupació, amb 
els vots a favor del PSC, PA-CUP i CiU i 

La reforma de la pista poliesportiva podria començar aquest any

al pacte per una societat digital. Des del 
grup d’ERC es van presentar dues moci-
ons referides als beneficis fiscals en l’IBI 
de les autopistes de peatge i a la situ-
ació de l’església de santa Margarida i 
finalment el grup de PA-CUP, amb l’en-
capçalament també del grup d’ERC, en 
va presentar una altra sobre sobirania i 
sostenibilitat energètica. Totes les mo-
cions van ser aprovades per unanimitat.

l’abstenció d’ERC, i les subvencions als 
paradistes que porten 25 anys assistint 
al mercat dels diumenges, amb els vots 
a favor de PSC i CiU i en contra de PA-
CUP i ERC.

En l’apartat de mocions el grup del PSC 
va presentar una proposta per l’adhesió 
del municipi a la campanya Casa nostra 
és casa vostra i la Federació de Munici-
pis de Catalunya una altra per l’adhesió 

Pressupost per a 2017
L’Ajuntament va aprovar el passat desembre un pressupost municipal per al 2017 de 

8.782.764,87 euros, centrat en la contenció i disminució de la despesa. En aquest sentit, els 
comptes generals han disminuït en un 2,32% respecte el pressupost inicial de l’any 2016, tot 
i que s’han augmentat alguns capítols destinats especialment a la generació de polítiques 
d’acció social, promoció econòmica, manteniment dels serveis i atenció a les persones.

Com a obres importants d’aquest pressupost destaquen les reformes de la pista dels 
Monjos, l’arranjament d’espais públics o la reforma del celler del Castell de Penyafort.

L’Ajuntament no descarta la realització d’altres inversions aquest any per bé que aquestes 
hauran d’estar condicionades a l’obtenció de subvencions o a la incorporació d’excedents per 
majors ingressos. 

Els pressupostos van ser aprovats amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i 
CIU i els vots en contra de PA-CUP i ERC. 
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Bona qualitat 
de l’aire
Amb la col·laboració de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelo-
na, l’any 2016 es van efectuar dues cam-
panyes de vigilància i control de la quali-
tat de l’aire amb la ubicació temporal de 
dues unitats mòbils, una a la plaça de les 
Vinyes (abril - juny) i una altra al camí de 
les fàbriques (juliol - setembre). 
Els informes 
tècnics con-
firmen que 
la qualitat de 
l’aire per als 
contaminants 
avaluats (diò-
xid de sofre, 
sulfur d’hidro-
gen, diòxid de 
nitrogen, ozó 
troposfèric, monòxid de carboni, partí-
cules en suspensió, benzè i toluè) ha es-
tat bona durant els períodes mesurats. 
Aquests informes, consultables al lloc 
web de l’Ajuntament, s’afegeixen a la 
resta d’estudis realitzats durant els dar-
rers quinze anys, sempre amb resultats 
molt similars.

L’atur baixa un 2,79% 
l’any 2016 al municipi

El nombre d'aturats a Santa Margarida 
i els Monjos ha baixat un 2,79% al llarg 
de l’any 2016, segons dades del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC).  

Les xifres mostren una evolució a la 
baixa del nombre de persones aturades 
al municipi, que ha passat de 558 perso-
nes el gener de 2016 a les 473 del passat 
mes de desembre. En termes percentu-
als l’atur ha disminuït del 17,31% al 14,52% 
en el mateix període.

Les dades d’aquest darrer any conso-
liden la constant davallada que l’índex 
d’atur està experimentant des de de-
sembre de 2013 quan es va arribar a la 
xifra màxima del període de crisi, amb 
el 23,63% de persones en situació d’atur 
al municipi.

L’alcaldessa, Imma Ferret, ha valorat 
molt positivament aquesta disminució, 
tot i remarcar que cal continuar treba-

llant en la línia que es du a terme des 
de l’àrea de promoció econòmica de 
l’Ajuntament, a través del Servei Local 
d’Ocupació per la inserció laboral de 
les persones empadronades al munici-
pi, amb orientació i disseny d’itineraris 
formatius; a través del Club de la Feina; 
o amb programes d’acompanyament 
com el Promociona’t o altres.

El percentatge de persones en situació 
d’atur a Santa Margarida i els Monjos 
el desembre de 2016 (14,52%) és pràcti-
cament idèntic al de la capital de la co-
marca, Vilafranca del Penedès (14,58%) 
i lleugerament superior al de la mitjana 
de l’Alt Penedès (12,94%) o a la de Ca-
talunya (13,04%). La mitjana espanyola 
es va tancar aquest passat mes amb el 
17,18 % de la població en situació d’atur. 
Pel que fa al mes de gener la xifra de de-
socupació va augmentar un 0,07%.  f

Les obres de l’estació  de Renfe al municipi van a bon ritme. Actualment s’estan 
construint els accessos per al pas soterrat, cosa que ha comportat que des de finals de gener 
les persones que accedeixen al tren ho facin des de plataformes provisionals situades al final 
de les vies, amb un recorregut una mica més llarg fins arribar als trens. 

Fibra òptica 
pels polígons

A petició de l’Ajuntament un opera-
dor comarcal privat ha presentat un 
avantprojecte de connexió de fibra òp-
tica als polígons industrials Casa Nova 
i Pla de l’Estació del municipi. Les zo-
nes industrials no van ser cobertes pel 
desplegament de la fibra dut a terme 
per Telefònica aquest darrer any i per 
aquest motiu s’ha buscat una proposta 
per donar solució a les necessitats de 
les indústries locals. Les empreses inte-
ressades en aquesta proposta cal que 
s’adrecin directament als serveis tèc-
nics municipals

Pel que fa al desplegament de la fibra a 
les zones d’habitatges del municipi, Te-
lefònica ha confirmat el cablejat de tots 
els nuclis urbans, excepte La Rovira en 
el que encara s’hi està treballant.
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L’Ajuntament 
ha substituit 72 llums 
obsolets de més de 40 
anys d’antiguitat per 
llums led. Es tracta de 
punts ubicats a l’avinguda 
Tres Pins, l’eix cívic 
Ràpita - Monjos, el camí 
de cal Salines, el carrer 
de les flors, el carrer Foix, 
i altres. Això suposarà 
un estalvi de 21.700 
kWh/hora any i gairebé 
3.000 euros anuals.

Millores
a la piscina
Aquest passat mes de gener han co-
mençat les obres de remodelació del 
bar i els vestidors de la piscina munici-
pal. Els treballs formen part del pla de 
millora que any rere any es duu a terme 
en aquest equipament municipal i que 
aquest darrer estiu va permetre modifi-
car tot el sistema de bombament de la 
piscina i les sales de màquines. 
Ara s’ampliarà la zona de bar, amb l’en-
rajolat i la nova pavimentació de l’espai, 
la substitució de tots els serveis de sub-
ministrament i la modificació de l’esco-
mesa. També s’amplia la barra que dóna 
a l’exterior i s’obriran finestres als vesti-
dors per donar llum a l’interior i és pre-
vista la col·locació de captadors solars 
per l’aigua calenta. 
Les obres és previst que estiguin acaba-
des al març.

Cinquè 
Promociona’t
El Servei Local d’Ocupació de Santa 
Margarida i els Monjos va tancar el pas-
sat mes de desembre la cinquena edició 
del Promociona’t. Es tracta d’un pro-
jecte d’acompanyament adreçat a resi-
dents al municipi, que tenen l’objectiu 
final d’incorporar-se al mercat laboral. 
Les persones participants han après a 
identificar oportunitats i posar en mar-
xa el pla d’acció per assolir els seus ob-
jectius profes-
sionals, a partir 
de l’anàlisi de 
la seva situació 
laboral actual i 
amb diferents 
mètodes d’ex-
ploració.  
El Promocio-
na’t treballa 
a partir d'ele-
ments actius de motivació, reforçament 
de l'autoestima, orientació, anàlisi de 
l'ocupabilitat per competències i autoa-
valuació. El programa inclou la possibili-
tat de realitzar pràctiques en empreses.

El camí de Cal 
Pere Joan  s’ha 
pavimentat per evitar-
ne la degradació. Els 
treballs han permès 
arranjar el tram que va 
des del camí del castell 
fins a Mas Petit.
També s’han netejat els 
marges i s’han fet uns 
desnivells per evacuar 
l’aigua i evitar l’erosió 
del camí i els marges.
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Cinc anys del 
Racó de l’artista
El Racó de l’artista, un espai d’exposi-
ció per a persones creatives  ubicat a 
la biblioteca, celebra el seu 5è aniver-
sari. Durant aquest cinc anys han fet ús 
d’aquesta iniciativa 50 expositors, des 
de persones que col·leccionen objectes 
molt diversos fins a d’altres que tenen 
l’habilitat de fer-los. Han estat persones 
d’edats molt diverses (des dels 5 anys 

el més petit fins als 80 del més gran), 
però tots amb una afició comuna: cre-
ar i col·leccionar coses. Aquest espai els 
ha permès mostrar les seves creacions 
i als usuaris de la biblioteca, gaudir-les. 
Al març el Racó de l’Artista oferirà una 
exposició on es podrà veure una mostra 
de tots els artistes i col·leccionistes que 
hi ha passat.

L'escola d'adults 
iniciarà aquest trimestre 
la seva participació en el 
programa d'orientació 
educativa i professional 
Full de Ruta, de la 
Diputació, per reduir 
l'abandonament dels 
estudis. L’escola continua 
paral·lelament amb la seva 
programació de sortides 
i activitats. La darrera 
es va fer al monestir de 
Sant Cugat del Vallès.

L’alumnat del 
PFI,  dins la seva 
programació educativa, ha 
visitat aquestes darreres 
setmanes a Barcelona 
el supercomputador 
Marenostrum, el segon més 
potent d'Europa. L’alumnat 
també van visitar el jove 
etíop Desye Molla que es 
trobava temporalment a 
Barcelona, per intercanviar 
experiències sobre 
ambdues cultures.

Conveni de 
cardioprotecció
L’Ajuntament i la Fundació Brugada 
han signat un acord de col·laboració 
per establir punts de cardioprotecció. 
El conveni preveu la implantació de 
desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils 
arreu del  municipi per reduir el temps 
d’intervenció en cas de mort sobtada.
El conveni és el primer que aquesta 
fundació impulsa directament amb un 
ajuntament i permetrà anar instal·lant 
gradualment diversos aparells al 
municipi, el primer dels quals es situarà a 
l’avinguda de Catalunya, cantonada amb 
el carrer de Santa Margarida.
El conveni inclou la programació de 
sessions formatives a la població per tal 
de conèixer els objectius del projecte.
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Aquest mes de febrer s’ha iniciat una 
nova fase de de la campanya M’agra-
da el Civisme, per tal de conscienciar el 
veïnat de la necessitat de respectar les 
normes socials i aconseguir un millor 
entorn de convivència. 

La campanya està impulsada per l’Ajun-
tament de Santa Margarida i els Monjos 
i en aquesta segona fase ha encetat la 
realització d’enquestes a diferents zo-
nes del municipi per conscienciar el veï-
nat de la necessitat de dipositar el resi-
dus als contenidors de forma correcta i 
a les hores establertes; informar del ser-
vei de recollida de mobles i trastos vells; 
conscienciar sobre la recollida de les ca-
ques dels gossos, en cas de tenir-los; o 
fomentar el reciclatge. 

Les entrevistes les fan dues agents 
cíviques degudament identificades i 
serveixen també per conèixer l’opinió 

Porta a porta de les agents cíviques

del veïnat sobre temes de civisme i con-
vivència i orientar-lo en els dubtes que 
puguin sorgir en aquesta matèria. 

Punt d’informació sobre civisme 
El porta a porta s’ha afegit a les tas-

ques que s’estan duent a terme des del 
passat trimestre en matèria de civisme i 
que inclouen, entre altres, la instal·lació 
d’un punt d’informació a diferents es-
pais del municipi on les agents cíviques 
atenen les demandes de la població.

La campanya M’agrada el Civisme tre-
balla també en altres eixos com ara la 
conscienciació sobre l’ús correcte de 
les bicicletes i el casc a la via pública, el 
reaprofitament alimentari o la reutilitza-
ció de la roba, ja sigui a través del Banc 
de roba del municipi o bé als mercats 
d’intercanvi que es duen a terme dues 
vegades l’any. f

Darrer adéu
al mecànic
Josep Capellades
El passat 16 de gener va morir Josep 
Capellades, un dels últims mecànics 
de l’aviació de la República i autor 
del llibre autobiogràfic ‘Memòries 
d’un mecànic de l’aviació republi-
cana’, editat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i en el que relatava 
les seves vivències al camp d’aviació 
dels Monjos, entre altres.
Capellades havia fet 100 anys el pas-
sat mes d’abril amb una celebració 
especial que va coincidir amb el cin-
què aniversari del Ciarga i va comp-
tar amb la participació d’autoritats i 
coneguts.

Crida especial 
del Banc de Roba
El passat mes de gener totes les es-
coles de Santa Margarida i els Mon-
jos van participar en la crida que es 
va dur a terme des del Banc de Roba 
per a la recollida de roba de nens i 
nenes de 2 a 5 anys, donades les ne-
cessitats per atendre famílies locals. 
Des del Banc de Roba es vol agrair 
especialment la resposta d’aquesta 
campanya puntual en la que es van 
recollir 450 peces de roba i sabates 
en bon estat. 

Mor el programador 
Ramon Centaño
El representant artístic i programa-
dor d’espectacles Ramon Centaño 
va morir el passat 13 de gener a Vila-
nova i la Geltrú. Centaño era un gran 
conegut de les entitats locals, espe-
cialment les vinculades a la Festa 
Major, ja que assessorava des de fa 
molts anys la contractació d’orques-
tres i espectacles per nombroses ac-
tivitats al municipi.
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f La celebració del 12 de març 
coincidirà amb la celebració de la 
segona edició de la Cursa per la 
Igualtat, organitzada per treballar 
per la igualtat dona home

f L’espai Antistiana de la Ràpita 
renovarà la seva imatge actual i 
acollirà una variada programació 
cultural i exposicions temporals 
diverses

f El desè aniversari de l’espai 
Antistiana coincideix amb la 
primera dècada de vida d’un dels 
seus espais més concorreguts, el 
Biblio@ccés.

l desè aniversari de 
l’espai Antistiana de la 
Ràpita coincideix amb 
un importat procés de 
renovació promogut des 
de l’Ajuntament per tal de 
donar un nou impuls als 
usos culturals de l’edifici i 
la seva programació.

E
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Espai Antistiana
Nova imatge i nou impuls

L’espai Antistiana, situat a la plaça de 
Ramon Cabré, a la Ràpita, es conver-
tirà en un espai polivalent educatiu i 
cultural en el que es durà a terme una 
variada programació d’activitats dels 
serveis d’infància, joventut, igualtat o 
actes i xerrades dels diferents serveis 
de l’Ajuntament.

Les noves propostes arribaran acom-
panyades d’una nova imatge del centre, 
més càlida i actual.

La presentació es durà a terme el pro-
per 12 de març amb una matinal que co-
mençarà a  dos quarts de dotze amb la 
visita institucional de l’espai i continua-
rà amb propostes diverses com un petit 
concert, tallers de circ, activitats infan-
tils i juvenils.

El centre acollirà també exposicions 
temporals i com fins ara continuarà aco-
llint els serveis de Biblio@ccés, consul-
tori mèdic i servei d’infermeria.

Pel projecte de renovació i impuls per a 
noves activitats a l’espai Antistiana s’ha 
recollit els suggeriments de les entitats 
rapitenques amb les que coordinaran 
activitats per poder oferir una oferta 
complementària que permeti sumar es-
forços per la promoció de les activitats 
per a infants i joves.

10 anys del Biblio@ccés
El desè aniversari de l’espai Antistiana 

de la Ràpita coincideix amb la primera 
dècada de vida d’un dels seus espais 
més concorreguts, el Biblio@ccés. Es 
tracta d’un servei que depèn de La Bi-
blioteca des del que s’organitzen activi-
tats, tallers o sessions de contes i que 
funciona com a espai de lectura i  prés-
tec per a totes les edats. Coincidint amb 
el desè aniversari, l’espai ha dut a terme 
un procés de millora i renovació de les 
seves instal·lacions.  

II Cursa per la Igualtat 
El mateix dia 12 de març, coincidint 

amb la reinauguració de l’espai, els ser-
veis d’igualtat i espots han coordinat 

esforços per organitzar la segona cursa 
de la igualtat. Es tracta d’una proposta 
familiar pensada per evidenciar la vo-
luntat de treballar en el dia a dia per la 
igualtat dona home.

Les cursa és de nivell suau, per tal que 
es pugui fer corrents o caminant i co-

mençarà a dos quarts d’onze del matí. 
Prèviament es lliuraran els dorsals i 
es farà escalfament. Com l’any passat 
es recomana que les dones vagin amb 
samarreta lila i els homes amb una de 
blanca per fer paleses les lluites d’uns i 
altres en pro de la igualtat.

L’espai Antistiana impulsarà noves iniciatives culturals

El Biblio@
ccés és un dels 
espais més 
concorreguts de 
l’Antistiana 
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embla que les tinguem a 
tocar però ja han quedat 
enrere les festes de Nadal 
i Reis. A Santa Margarida i 
els Monjos, com cada any 
els actes es van acumular 
en una agenda farcida de 
trobades, àpats, concerts, 
lleure i un llarg etcètera 
de propostes per a tots els 
públics.

S
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Nadal passat, any encetat
Sembla que ens quedin molt lluny les 

festes de Nadal, Reis o Cap d’Any, tot i 
que tot just les hem deixat a tombar de 
la cantonada.

Al municipi van començar a principis 
de desembre amb la inauguració de la 
il·luminació nadalenca, que enguany va 
incloure un gran arbre dels desitjos da-
vant l’ajuntament i la benvinguda al Tió 
gegant que, per segon any es va instal-
lar a la plaça de Pau Casals.

El dia 11 va ser el torn de la tercera edi-
ció de la Fira de Nadal que es va celebrar 
a la plaça de Pau Casals, amb un ampli 
ventall de parades d’artesania, decora-
ció nadalenca i alimentació.

Durant el matí, els assistents van po-
der gaudir d’activitats lúdiques infantils 
i familiars, de jocs gegants tradicionals i 
del gran Tió que va cagar per a tots els 
infants gràcies a la col·laboració del Co-
merç del Foix. 

Durant les festes també cal remarcar 
l’alta participació d’iniciatives com les 
activitats lúdiques infantils, organitza-
des per l’esplai El Vesper a l’escola Ar-
rels; el parc nadalenc esportiu; el tra-
dicional parc d’inflables Boti Boti o les 
recollides de les cartes per part dels 
patges reials.

Esmentar també les novetats al con-
curs de pessebres, que enguany ha in-
corporat novetats telemàtiques en l’en-
viament de candidatures.

Novetats a la cavalcada 
Un dels aspectes més destacats de les 
festes d’enguany han estat els canvis a 
la cavalcada dels Reis Mags, que va mo-
dificar lleugerament el seu recorregut 
als Monjos i va eliminar-ne els caramels 
sumant-se així a la iniciativa d’uns 130 
municipis catalans on no s’han llençat 
caramels durant la cavalcada per motius 
de seguretat. Al municipi es va optar 
per donar caramels tous i sense gluten 
al final del recorregut, quan els infants 
van a visitar els Reis Mags de l’Orient, i 
millorar-ne la qualitat.

Recepció dels Reis d’Orient als Monjos

Novetats a la 
Mostra Artística
La Mostra Artística Sant Raimon de 
Penyafort ha inclòs aquest any nombroses 
novetats, en especial les que fan 
referència a les dates, ja que es va celebrar 
just abans de les festes nadalenques, per 
tal d’afavorir la participació dels infants 
i joves a través de les visites escolars. 
La Mostra va tenir lloc del 12 al 23 de 
desembre i va incloure les tradicionals 
disciplines de pintura, ceràmica, fotografia 
i escultura. El certamen, organitzat des 
de l’Ajuntament  a la casa de cultura Mas 
Catarro, va incorporar enguany la primera 
edició de la Mostra Artística Infantil, el 
vot popular dels escolars que van visitar 
la mostra i l’augment de les dotacions 
econòmiques dels premis de la Mostra.
El lliurament de guardons es va fer 
el dia 16 de desembre al vespre, 
amb un concorregut acte que va 
finalitzar amb un concert de les corals 
Amics de Penyafel i Riudebitlles.
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El Gran Recapte
L’associació Som Solidaris de Santa 

Margarida i els Monjos ha fet un balanç 
positiu de les seves activitats durant 
l’any 2016. El Gran Recapte, celebrat a 
finals de novembre va permetre donar 
un nou impuls a les existències del banc 
d’aliments del municipi. 

La campanya del Gran Recapte es du a 
terme simultàniament a tots els Bancs 
d'Aliments de Catalunya i al municipi 
Som Solidaris va ser l’encarregat de co-
ordinar els voluntaris de la campanya 
a diversos supermercats del poble i de 
Vilafranca, amb el resultat de 9.100 kg 
d’aliments recollits.

Som solidaris és una associació forma-
da actualment per una vintena de per-
sones que s’encarreguen de repartir ali-
ments a unes 143 famílies del municipi. 
L’entitat atén les necessitats d’unes 450 
persones, sempre sota el control dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Els aliments els obtenen dels lliura-
ments que els ofereix la Unió Europea 
a través del Banc d’Aliments de Barce-
lona; de convenis que tenen amb super-
mercats de la zona; de la donació d’em-
preses del municipi i de particulars o de 
campanyes ciutadanes com les que ti-
ren endavant algunes entitats, comitès 

d’empresa, entre altres.
L’ajuntament destina també una par-

tida pressupostària a complementar la 
compra d’alguns productes que siguin 
necessaris i que no arribin per altres 
vies. f

Voluntàries del Gran Recapte

La parròquia 
renova espais
La parròquia de Santa Margarida del Pe-
nedès ha remodelat l’atri de l’entrada al 
temple, tot habilitant la capella del Bap-
tisteri incorporant un sagrari i així poder 
fer uns moments de pregària per adorar 
el Santíssim. 
El passat dia 12 es va dur a terme l’as-
semblea parroquial i s’inaugurava la 
nova escala d’accés als locals de la rec-
toria, la rampa d’accés des del pati fins 
als locals i l’espai de “l’Hort de les Oli-
veres”. Les reformes les han realitzat, 
de manera altruista i gratuïta l’equip de 
voluntaris de la Comissió d’Obres. 

Continua el cicle
Pensar per avançar 
Continuen les trobades que un grup 
de veïnes i veïns han proposat com 
a espai obert de comunicació i di-
àleg amb el nom de “Pensar per 
Avançar”. Les reunions es fan una 
vegada al mes i s’estableix una con-
versa raonada per compartir opi-
nions i parers amb plena llibertat 
d’expressió. Les darreres trobades 
van servir per parlar sobre mitjans 
de comunicació, al gener i sobre la 
Vegueria Penedès aquest 16 de fe-
brer. Les trobades són obertes i tot-
hom pot parlar i fer preguntes. 

Donació de sang 
a l’escola
L’escola Sant Domènec de la Ràpita 
durà a terme el proper 10 de març 
una jornada de donació de sang per 
conscienciar de la importància de 
ser donant. La sessió es farà de 3 a 7 
de la tarda al mateix centre i inclou-
rà diferents activitats realitzades 
per la comunitat educativa. El Banc 
de Sang i Teixits realitza campanyes 
periòdiques de donació de sang al 
municipi.

Celebració del 
Dia d’Andalusia
El proper 5 de març es duran a ter-
me els actes de celebració del Dia 
d’Andalusia a la sala Alguer. La Casa 
d’Andalusia de l’Alt Penedès ha pre-
vist una jornada que començarà a 
les 11 del matí amb l’actuació de cors 
“rocieros”, quadres de ball i l’actua-
ció d’un grup d’amics de la guitarra. 
L’entitat farà també un dinar típic 
andalús per a 250 persones. Els ti-
quets es poden comprar el mateix 
dia de la festa.
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Les festes majors d’hivern 
acoloreixen el mes de gener

Un pregó de Maria Pilar Torné va donar 
el tret de sortida a la Festa Major d’hi-
vern dels Monjos que enguany es va dur 
a terme els dies 13,14 i 15 de gener, en un 
dels caps de setmana més freds del que 
portem d'hivern.

El pregó va anar precedit d’una traca i 
a continuació es va fer el tradicional so-
par popular i un ball amb el duet Corxet. 

Dissabte els actes va començar amb 
una matinal infantil i un espectacle de 
màgia, a càrrec de Kenai Show i a la tar-
da van incloure un concurs de karaoke i 
un selecte concert de Festa Ma-
jor i un ball de gala, a càrrec del 
grup Què tal. 

Diumenge, darrer dia de festa, 
es va dur a terme l’ofici de Fes-
ta Major, amb la participació de 
la coral La Margaridoia, un breu concert 
de les corals Amics de Penyafel 
i Margaridoia i un concert-ver-
mut acústic.

A la tarda es va fer l’actuació 
del  grup de teatre “T.A.M.” 
que va delectar els assistents 
amb l’estrena de la seva obra “Bojos pel 
Bisturí”, que va omplir el local de gom 
a gom.

Festa Major a la Ràpita 
El cap de setmana següent va ser el 

torn per a la celebració de la Festa Ma-
jor d’hivern de la Ràpita, que es va inici-
ar amb el sopar de Festa Major i l’actua-
ció de les Escarteen Sisters.

L’endemà dissabte les activitats van 
començar amb una matinal infantil amb 
cançons, karaoke i xocolatada per es-
morzar i a la nit  un ball amb La Banda 
del Drac.

Els actes van continuar diumenge dia 
22 amb una missa a l’església de la Ràpi-
ta, amb la participació de la coral l’Amis-
tat, el cant dels goigs a sant Raimon de 
Penyafort i un concert vermut amb tast 
del vermut Rapitenc i l’acompanyament 
musical de Roger Halfinger Trio. 

A la tarda, la festa va finalitzar amb la 
representació de l’obra Sentències, a 
càrrec del grup de teatre La Companyia 
és grata, al CCRR. L’obra estava inclosa 
dins la programació de la roda de Teatre 
de l’Alt Penedès.

Les festes majors d’hivern dels Monjos 
i la Ràpita estan organitzada per les  so-
cietats La Margaridoia i el Centre Cultu-
ral Recreatiu Rapitenc i compten amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos. f

Les festes majors d’hivern van comptar amb molta participació

f El pregó de Maria Pilar 
Torné va donar el tret de 
sortida a la Festa Major 
d’hivern dels Monjos 

f El sopar popular és un 
dels actes més esperats de 
la Festa Major d’hivern
de la Ràpita
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Programació
de la societat
La Margaridoia
Després d’uns anys sense fer-ho, la So-
cietat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia 
va celebrar el passat 31 de desembre 
un animat i concorregut cotilló de Cap 
d’any, amb l’assistència de nombrosos 
socis i veïns.  
L’entitat va organitzar al gener la Fes-
ta Major d’hivern dels Monjos i actual-
ment es segueixen impartint classes 
de ball de Zumba, Ball en Línia i Ball de 
Saló, amb inscripcions obertes. 
La programació continua amb els balls 
de dissabte, amb especial esment al del 
4 de març, amb un sopar ball amb el 
grup Pentagrama. 
El 25 de març es celebrarà l’assemblea 
anual de socis i l’endemà diumenge el 
grup de teatre “La Sala” tornarà a re-
presentar la comèdia “Montserrat, Mar-
ta i Maria”. El 2 d’abril tindrà lloc la Festa 
del Soci, amb la paella i el ball de tarda i 
el 22 el sopar-ball de Sant Jordi.

El Comerç del 
Foix  va lliurar aquest 
febrer el segon i el tercer 
premi de la campanya 
de la Megapanera de 
Nadal, mentre que el 
primer premi va quedar 
desert. L’associació 
començarà el 23 de març 
la campanya de la mona, 
a la que se sumarà el 
premi d’un talonari amb 
vals de compra per valor 
d’uns 2.000 euros.  

Practicar 
l’anglès i conèixer 
altres persones alhora 
que es comparteix un 
tema de conversa, són 
els principals objectius 
de les trobades que 
realitza periòdicament 
el grup Let’s talk about, 
que depèn del Banc 
del Temps. La darrera 
va versar sobre temes 
mediambientals. La 
participació és oberta. 

Conveni amb 
l'Associació de 
Voluntaris de 
Protecció Civil 
L’Ajuntament ha signat un nou conveni 
amb l'Associació de voluntaris de Protecció 
Civil per la col·laboració amb els cossos de 
seguretat ciutadana i tasques relacionades 
amb la prevenció de situacions de risc. El 
conveni el van signar l’alcaldessa Imma 
Ferret i el president de l’associació, Eduardo 
Álvarez, i per tal que aquesta dugui a 
terme serveis preventius en actes diversos 
i col·laboració en la vigilància del mercat, 
entre altres; mentre que l’Ajuntament 
atorgarà una subvenció per a la compra 
d’uniformes i material i contractarà una 
assegurança de responsabilitat civil pels 
voluntaris de l’associació, en l’exercici de 
les seves funcions. 
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Parc nadalenc 
esportiu
Les festes nadalenques van oferir 
aquest desembre una àmplia programa-
ció d’activitats que va incloure un any 
més el Parc nadalenc Esportiu amb la 
participació d’uns 600 infants.
La iniciativa, organitzada des del servei 
d’esports de l’Ajuntament, és una cita 
clàssica que es fa a la pista de l’avinguda 
de Catalunya. 
El parc va comptar amb una àmplia ofer-
ta d’esports, com ara futbol, bàsquet, 
voleibol o el rocòdrom, tallers diversos 
i el circuits d’aventura, que enguany va 
registrar una alta participació. 
El Parc Nadalenc Esportiu es va fer du-
rant 7 jornades, entre el 27 de desembre 
i el 4 de gener. 

El club ciclista 
Ke Passa Tiu va 
celebrar el passat 18 
de desembre la seva 
trobada nadalenca 
amb una sortida 
dividida en dos grups, 
un de “road” i l'altre 
en btt. Totes dues 
rutes van culminar 
en un restaurant del 
polígon Clot de Monja, 
on es va celebrar 
l'esmorzar nadalenc 
de l’associació.

Festa de Nadal del 
Club Pati Monjos
El passat 18 de desembre el Club Patí 
Monjos va celebrar la seva tradicional 
trobada nadalenca al pavelló municipal 
d’esports.
Durant el matí es van dur a terme diver-
ses activitats lúdiques i esportives diri-
gides pel seu màxim equip, que milita 
aquesta temporada a segona categoria 
catalana. En acabar els assistents van 
poder gaudir d’un dinar de germanor i 
de la presència destacada del patge re-
ial, que va repartir regals per a tots els 
assistents. 

Noranta-sis 
persones   
es van aplegar aquest gener 
a la tercera trobada de 
colles ciclistes del municipi 
que va comptar amb la 
participació dels Ke Passa 
Tiu, els Speed Bike, els 
BTTeros independents, 
Monbiker i Btterra, que 
seran els organitzadors de 
la sortida l’any vinent, el 
proper 7 de gener de 2018.

Divuit patinadores del CPA Monjos es van desplaçar a Guadalajara el passat 
novembre per participar en un trofeu nacional en el que van aconseguir set pòdiums, a més 
de moltes altres posicions elevades a les classificacions. La competició va comptar amb un 
centenar de participants de diverses categories i procedències. 
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ESPAI D'OPINIÓ CIUTADANA

Els edificis del Municipi que s’han deixat destrossar donen una 
sensació de que no importen a ningú; la imatge que donen és 
patètica a més de ser un perill pels propis veïns. Per altra ban-
da des de l’Ajuntament s’obliga a tots el propietaris dels so-
lars a que estiguin en unes condicions òptimes, nets i tancats. 
Perquè no fan el mateix amb aquests edificis? No em serveix 
l’excusa que com són d’una entitat financera o que esta en 
concurs, etc. no podem fer res. S’hauria d’obligar a qui tingués 
la propietat que el mantingués en condicions i sinó, quedar-se’l 

temporalment el propi Ajuntament,  per després i com estaria 
en bon estat, gestionar-ne la venda i recuperar les despeses. 
Cosa que no s’aconsegueix deixant que els edificis caiguin, que 
els destrossin, tots sabem la fi d’aquest, és una pena. Pel que 
he exposat m’agradaria que a qui li correspongués d’aquest 
Ajuntament donés resposta a traves d’aquest mateix mitja i en 
el futur si es pogués es prenguessin mesures al respecte.

Josep Arnabat

Edificis abandonats

La revista Nosaltres ofereix a la ciutadania la possibilitat  de participar en aquest apartat de temàtica local. Si voleu que hi 
apareguin els vostres articles cal que els envieu amb un títol breu i un màxim de 1.000 caràcters, amb espais inclosos, a l'adreça 
comunicacio@smmonjos.cat amb una fotocòpia del document d’identificació de la persona responsable de l’escrit.
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L'OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Pels socialistes, el benestar de les persones és el que realment im-
porta. En el nostre programa electoral dèiem que calia continuar 
treballant per l’ocupació i formació, per lluitar contra l’atur al nostre 
municipi. Dèiem que continuaríem amb polítiques actives d’ocupa-
ció, amb el reforç del Servei Local d’Ocupació i inserció laboral, club 
de la feina, projectes com Promociona´t, plans d’ocupació, impuls 
de la formació ocupacional, espai de trobada amb empreses. Treba-
llant amb les empreses i administracions per fomentar que l’ocupa-
ció sigui d’origen municipal i aproximar més el coneixement mutu 
entre ajuntament i empreses. Doncs ja està donant els seus fruits. Al 

2016, l’atur al municipi ha baixat un 2,79%, situant-se en el 14,52% se-
gons dades del SOC. D’aquí l’encert polític en matèria de desenvo-
lupament local que l’actual Govern municipal socialista està duent 
a terme. Cal recordar que les dades d’aquest darrer any mostren la 
disminució que l’índex d’atur està experimentant des de desembre 
del 2013 quan es va arribar al 23,63% de persones en situació de de-
socupació. Des d’aleshores aquest índex ha disminuït un 9,11%, xifra 
important, que reforça la línia de treball i compromís en aquest àm-
bit. Continuem endavant!
www.alteucostat.info   www.facebook.com/socialistesmonjos               PS
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Les polítiques actives d’ocupació al municipi donen el seu fruit

El 2017 serà l'any del referèndum, quan els veïns i les veïnes de SMi-
Monjos podrem anar a les urnes a decidir quin volem que sigui el 
nostre futur. Dret a decidir que té el suport d’una gran majoria de la 
societat catalana.
Un referèndum que es farà encara que el govern espanyol continuï 
recorrent als tribunals amb demandes i persecució judicial. L’estat 
espanyol és una via esgotada. Els problemes polítics es resolen amb 
solucions polítiques. 
Un referèndum vinculant que serà legal. Si la legalitat espanyola no 
ho permet és per manca de voluntat política, no per manca de vies 

legals tal com ho repeteixen experts en dret constitucional. Refe-
rèndum que si no es pot fer amb la legalitat espanyola, es farà amb 
la nostra pròpia legalitat i marc jurídic. 
L’Ajuntament haurà de disposar de l’òrgan que vetlli pel seu desple-
gament democràtic, coordinat amb la resta del territori i garantint 
la implicació ciutadana.
Des d’ERC convidem a totes les forces polítiques, representants de 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya, que obrin 
un debat plural. I encoratgem a tots els veïns i veïnes a treballar pel 
referèndum pel bé dels nostres fills.

2017, el Referèndum

Horaris d’atenció al públic del grup de CDC a l’Ajuntament.
Tots els dilluns de 20 a 21 h, a l’Ajuntament

pobleactiusmm@gmail.com
twitter@PACUPSMM
facebook/pobleactiusmm



Jordi Carrió
fcol·laboració
Com a Director 
General de Grup 
Ondunova crec 
que la relació 
entre Ajuntament i 
empresa ha de ser i 
és altament fluida. 
Això és visualitza 
en l'ocupabilitat del 
territori. El Servei Local d’Ocupació és 
una eina fonamental per a la reinserció 
laboral i un estímul per a la població i per 
a les empreses. Fins i tot proposaria que, 
tenint en compte el coneixement dels 
diferents sectors que operen a la zona, 
enviés candidatures de manera espontània 
per donar a conèixer a les empreses 
perfils que els puguin ser d'interès.

Sílvia Rubio
fcompromís
La tasca d’una tècnica 
en prospecció és 
saber escoltar, 
detectar necessitats i 
assessorar en matèria 
de treball a les 
empreses. Per tal de 
poder cobrir el servei amb èxit, plantegem 
a totes les empreses treballar amb el 
model per competències, emfatitzant les 
capacitats i habilitats del perfil concret. 
Arran les darreres visites realitzades, 
la comunicació amb les empreses ha 
millorat i el catàleg de serveis que se'ls ha 
presentat ha tingut molt bona acollida.

Joan Vallès
fsatisfacció
Des de Pins Oil 
ens hem acollit 
al programa de 
contractació que 
ofereix l’Ajuntament 
i ens ha anat molt bé 
perquè hem trobat 
la persona indicada per a la feina i li 
hem renovat el contracte. La informació 
ens va arribar a través del Servei Local 
d’Ocupació i de les notícies que ens 
facilita el Comerç del Foix i n’estem molt 
satisfets. És cert que s’ha de preparar 
força documentació però no és complicat, 
simplement es tracta de burocràcia.

Iniciativa i col·laboració 
per generar ocupació

La relació entre administració i empresa és fonamental

Per poder millorar els índexs d’ocupació 
és fonamental conèixer bé la deman-
da de les empreses i oferir perfils que 
s’adaptin a les seves necessitats. L’ad-
ministració pública juga un paper impor-
tant en la gestió d’oferta i demanda ja 
que pot posar a disposició d’uns i altres 
aquelles eines que els permetin aconse-
guir els seus objectius. 

Per a les persones que cerquen feina, 
des de l’Ajuntament s’ofereixen nom-
broses propostes de formació amb cur-
sos, tallers, exposicions i sessions infor-
matives com ara les del Club de la Feina 
o de programes com el Promociona’t, 
entre altres.

Per a les empreses, existeixen diverses 
mesures i propostes de col·laboració 
que es canalitzen a través del Servei Lo-
cal d’Ocupació i de la figura d’una tècni-
ca en prospecció d’empresa, que té l’ob-
jectiu millorar la comunicació i establir 

vincles amb el teixit empresarial,  per 
conèixer i satisfer les seves necessitats 
en l’àmbit del mercat de treball. 

Des d’aquest mateix servei, i fruit del 
resultat de les 107 visites a empreses 
realitzades el darrer trimestre de 2016, 
s’està treballant per aplicar al municipi 
algunes iniciatives innovadores, com ara 
les “speed dates” unes cites ràpides en 
les que es troben empresaris amb pos-
sibles candidats per tal de conèixer-se 
i establir vincles que puguin acabar en 
relacions laborals.

La col·laboració amb l’empresa té tam-
bé una vessant econòmica ja que l’any 
passat, l’Ajuntament va posar en marxa 
un programa de subvencions a empre-
ses que contractin persones del muni-
cipi en situació d’atur, amb ajudes que 
poden oscil·lar enguany entre 600 i 1500 
euros per cada nou contracte. Enguany 
s’han tornat a convocar.

Ens en sortim  ;-)


