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25è aniversari
dels Xanquers

Els xanquers dels Monjos compleixen 
aquest any el seu vint-i-cinquè aniversari 
i ho faran amb una participació especial 
a les activitats del Surt al Carrer del 
proper 14 de maig. La colla va néixer de 
l’antic Casal de Joves, quan l’aleshores 
regidor Sebastian Valera va convidar dos 
xanquers de Vilafranca a fer un taller. La 
proposta va engrescar tant al Sebastian 
i al David Ortega, que van decidir 
continuar-ho i van estar mesos entrenant 
al pati de Ca l’Antic i al gimnàs municipal, 
amb unes xanques que van demanar 
que els fessin des de l’Ajuntament. Quan 
es van veure capaços van decidir sortir 
per la Festa Major i des d’aleshores 
han participant en nombroses 
activitats del poble. La fotografia que 
acompanya aquest escrit és de 2004.

Plantada popular 
a la llera del Foix

El passat 12 de març es dugué a terme 
una nova edició de la tradicional plantada 
popular. Aquesta és una activitat familiar 
que es realitza cada any per tal de 
contribuir a la millora i l’envelliment del 
paisatge urbà. La plantada es va fer a 
la llera del riu Foix, a l’aparcament del 
costat de l’Ajuntament, entre l’avinguda 
de Catalunya i el del carrer de les flors. 
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Actes de Pasqua 
a Santa Margarida i els Monjos

Els actes de Pasqua van començar al 
municipi el passat 21 de març amb les 
activitats per a infants programades per 
l’esplai El Vesper, i van continuar dijous 
dia 24 amb el sorteig de les mones de 
Pasqua del Comerç del Foix. Dissabte i 
diumenge fou el torn per les caramelles 
amb les cantades que les corals locals 
van fer a diversos espais del municipi. 

Els actes més concorreguts, però, es 
van celebrar el dilluns de Pasqua, amb 
els aplecs de Penyafel i Montanyans. 
L’aplec de Penyafel com cada any va 
comptar amb la Missa cantada a l’ermi-
ta, la paella d’arròs per a 400 persones, 
les sardanes, les caramelles o el cant de 
la salve a l’ermita.

L’aplec de Montanyans, que enguany 
celebrava la 61a edició, va comptar amb 
la Missa, el cant dels goigs de santa Ma-
ria i la cantada final de caramelles. f
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L’exposició 
Infàncies 
Inclusives, sobre 
els drets dels infants amb 
diversitat funcional, es 
pot veure aquest mes 
d’abril a la biblioteca de 
Sant Sadurní d’Anoia. La 
presentació la van fer el 
passat dia 5, Carles Estela 
i Sara Ayoso, tècnics de 
l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, 
impulsor de la mostra.

Formació per a
empreses 
turístiques 
El Molí del Foix va acollir el passat mes de 
març una jornada de formació adreçada 
a professionals del municipi interessats 
en el sector turístic. El taller forma part 
dels plans de formació que s’han estat 
treballant entre l’Ajuntament i la Diputa-
ció de Barcelona, fruit de les necessitats 
detectades a la diagnosi de turisme rea-
litzada l’any passat al municipi. La sessió 
va comptar amb la participació d’una 
cinquantena d’empresaris, comerciants 
i restauradors locals interessats en cre-
ar propostes i productes adreçades als 
visitants i des de l’Ajuntament s’està tre-
ballant també en noves propostes for-
matives. El taller estava organitzat per 
la Diputació, amb la col·laboració d’Eno-
turisme Penedès.

Novetats 
a la Margaridoia
La Margaridoia ha realitzat nombrosos 
canvis en les seves instal·lacions, prin-
cipalment amb l’arrendament del cafe-
teria-restaurant, que ara s’anomena La 
Flama de la Margaridoia. La inauguració 
es va fer el 18 de març amb l’actuació 
del grup The Soultans.
Aquest abril, les activitats van incloure 
la Festa del Soci, el dia 17 i la tradicional 
Trobada de Corals del municipi, el dia 
10, amb la participació dels Amics de Pe-
nyafel, l’Amistat, la Bombeta Màgica i el 
cor Margaridoia. 
Pel 6 de maig s’ha programat el III Fes-
tival Poètic-musical, i del 3 al 5 de juny 
es faran Jornades de Portes Obertes, 
amb diferents actes, coincidint amb el 
Dia de l’Associacionisme Cultural i per 
tal d’acostar l’entitat a tot el veïnat del 
municipi. La societat continua també 
la temporada de balls de saló, tots els 
dissabtes a la nit fins al juny i oberts a 
tothom.

Els nens i nenes  
de l’escola Arrels han 
exposat aquest mes 
d’abril una àmplia mostra 
de treballs sobre educació 
plàstica inspirats en els 
fons del MNAC o en les 
visites a aquest museu. 
La mostra l’han visitat 
també els escolars per 
poder observar les 
pròpies creacions o poder 
treballar amb la resta 
d’obres de l’alumnat.
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Arriben un any més les 
activitats de Sant Jordi al 
municipi i ho fan aquest 
mes d’abril amb propos-
tes relacionades amb la 
lectura i, com no podia 
ser d’altra manera, amb 
les roses.

Les activitats van co-
mençar el passat dia 8 
amb la Tarda Cultural que 
es va dur a terme a la Bi-
blioteca i que va comptar 
amb un espectacle de ti-
telles, la confecció d’un 
mural, una xocolatada i 
amb l’actuació dels xan-
quers dels Monjos, els 
gegants i gegantons de 
la Ràpita i els gegants 
dels Monjos.

Les activitats continuen 
aquesta setmana al Tangram amb la re-
alització de roses, un mural i l’intercan-
vi de llibres, o el taller de confecció de 
punts de llibre que es farà aquest diven-
dres a dos quarts de sis, al Biblio@ccés 
de la Ràpita.

Tarda cultural de Sant Jordi

de flauta travessera i un 
recital poètic en dife-
rents llengües a càrrec 
de veïns del municipi i 
amb l’acompanyament 
musical a càrrec de Mar-
ta Fos.

L’endemà dissabte es 
celebrarà la diada de 
Sant Jordi amb les tradi-
cionals parades de venda 
de roses i llibres que, en-
titats i establiments ubi-
caran a diferents espais 
del municipi durant tota 
la jornada. També, de 10 
del matí a 6 de la tarda, 
es farà una lectura públi-
ca davant l’Ajuntament 
del llibre “40.000 hores 
detinguts. La Marxa de 
la Llibertat”, organitzada 

per la coordinadora de Festes de Prima-
vera.

Els actes de Sant Jordi inclouran també 
les activitats organitzades per les dife-
rents escoles del municipi adreçades a 
les famílies. f

Sant Jordi amb activitats 
culturals al municipi

L’activitat literària per excel·lència 
tornarà a ser, però, la revetlla de Sant 
Jordi, que un any més organitza la Bibli-
oteca el divendres 22. L’acte començarà 
a les 8 del vespre i inclourà la lectura de 
sonets de Shakeaspeare, acompanyats 
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El sopar de la dona 
omple la pista dels Monjos

Coincidint amb la commemoració del 
Dia Internacional de la Dona, el passat 
mes de març l’Ajuntament es va vestir 
de lila tot simbolitzant la lluita per la 
igualtat i com a anunci de les activitats 
programades al municipi. 

La més concorreguda d’aquestes pro-
postes fou, sens dubte, el tradicional so-
par de dones que enguany va comptar 
amb la participació de 360 dones; i el dia 
20 de març es va dur a terme la primera 
edició de la cursa per a la igualtat, amb 
un nombrós públic familiar.

Des de Dona al Dia es van realitzar 
també nombroses accions a l’institut, 
als cursos i tallers municipals o a les es-
coles del municipi, amb un concurs de 
dibuix per conscienciar els més petits en 
temes d’igualtat.

Els actes havien de continuar amb una 
sortida a les colònies tèxtils del Llo-
bregat, que es va ajornar degut al mal 
temps. f



Nosaltres

7
abril 16 f

La remodelació de l’estació de rodalies 
de Santa Margarida i els Monjos serà 
una realitat dins d’aquest any 2016. La 
companyia Renfe ha anunciat l’inici de 
les obres de remodelació de l’estació 
de trens del municipi, amb les quals es 
podran solucionar els problemes que 
aquest espai públic presenta actual-
ment d’accessibilitat i de mobilitat in-
terna i que han estat llargament posats 
sobre la taula com un problema per al 
transport de viatgers des del poble en 
direcció nord i sud.

El projecte el van donar a conèixer a 
l’Ajuntament a finals del passat mes de 
març, en una reunió mantinguda entre 
l’alcaldessa Imma Ferret i el gerent de 
Serveis Estacions de Rodalies Catalu-
nya, Manuel Gallardo.

Ascensor i passos soterrats 
Les obres permetran la creació d’un 

pas sota les vies que permetrà l’accés a 
les andanes i la col·locació d’ascensors 
per millorar l’accessibilitat. També es 
remodelarà íntegrament l’interior de 
l’edifici de l’estació, amb la millora dels 
espais interiors i el bar i la creació d’una 
zona de lavabos, que permetrà eliminar 
la caseta de serveis que hi ha actual-
ment a l’exterior de l’edifici.

El projecte inclou, a més, la creació de 
nous tancaments per al perímetre del 
recinte de l’estació i l’ampliació de la 
llargada de les andanes, que també es 
pavimentaran de nou amb sòl gravat 
per facilitar la indicació de persones 
amb visibilitat reduïda. En aquestes ma-
teixes andanes s’instal·laran dues noves 
marquesines de 40 metres de llargada 
cadascuna.

Les obres estan ja adjudicades per va-
lor d’1.470.000 euros i és previst que 
s’iniciïn dins aquest mes d’abril i que 
finalitzin el proper mes de desembre 
de 2016. Segons la companyia, els tre-
balls no entorpiran el trànsit de viatgers 
ni el pas de trens per l’estació. L’única 

Exposició sobre 
els 150 anys 
del ferrocarril

Aquest mes d’abril ha arribat també a 
Santa Margarida i els Monjos l’exposició 
‘Pugem al tren’, commemorativa dels 
150 anys del ferrocarril Tarragona 
Martorell. La mostra es pot veure a La 
Biblioteca fins al proper 6 de maig, de 
dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i 
els dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h.

El ferrocarril fa doncs 150 anys que 
recorre pobles i ciutats de les comarques 
catalanes i que travessa també el 
municipi. La seva aparició va representar 
una veritable revolució en el transport 
terrestre i, alhora, va tenir una gran 
influència en el desenvolupament 
social i econòmic del territori. 

L’estació de rodalies presenta problemes de mobilitat i accessibilitat.

Es remodelarà l’estació de 
Santa Margarida i els Monjos

afectació significativa serà la de l’apar-
cament, ja que durant la realització dels 
treballs, l’empresa utilitzarà una part de 
l’aparcament de l’estació com a zona 
d’abastiment i emmagatzematge de 
materials.

L’alcaldessa, Imma Ferret, ha valorat 
molt positivament el projecte de remo-
delació de l’estació de Santa Margarida 
i els Monjos i ha recordat, una vegada 
més, la necessitat d’adequació de l’esta-
ció i les reiterades peticions que l’Ajun-
tament ha fet en aquests darrers anys 
per a la millora de l’edifici i la zona d’ac-
cés de viatgers.

Ferret ha explicat també que des de 
l’Ajuntament s’estan dissenyant accions 
per optimitzar la zona d’aparcament si-
tuada davant mateix de l’edifici de l’es-
tació i perquè, una vegada finalitzin les 
obres de remodelació, es pugui millorar 
l’aparcament de terra situat al principi 
del carrer de l’estació. f
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Més conscienciació sobre 
el reaprofitament alimentari

El passat mes de març va finalitzar la 
campanya contra el malbaratament ali-
mentari amb el lema ‘Som gent de Pro-
fit’, impulsada des de l’Ajuntament i la 
Mancomunitat Penedès Garraf. 

La iniciativa pretenia conscienciar la 
població sobre la quantitat d’aliments 
encara aprofitables que es llencen i per 
fer-ho es va treballar amb un seguit 
d’accions com ara l’edició i repartiment 
de fulletons, xerrades i tallers adreçats 
a públic general sobre com conservar 
i aprofitar al màxim els aliments; i ta-
llers a les escoles del municipi, activi-
tats informatives alguns diumenges de 
mercat i propostes de reaprofitament 
alimentari, així com una proposta de 
col·laboració directa amb el sector local 
de la restauració.

En aquest sentit, cal destacar el paper 
dels 21 bars i restaurants del munici-
pi, que van estar oferint la possibilitat 
d’endur-se a casa el menjar sobrant del 
plat, dins una bossa amb publicitat de la 
campanya. Es tracta dels bars i restau-
rants Rapitenc, Casal de la Gent Gran, 
Costa Daurada, El Polígono, Jeneri, Los 
Amigos, Mas Catarro - Nerea 2, Papillón 
Ibérico, El Racó de l’Energia, El Raco-

net, L’Arc, Llunàtics, Lutecia, Mesón 
Papillón, Paco, Tres Pins, Ca N’Ayxelà, El 
Racó de la Cigonya,  Papillón, Los Anca-
res i Can Cubel.

D’altra banda, també es va realitzar 

una recollida d’idees i receptes d’aprofi-
tament amb el sorteig de tres àpats en-
tre els participants. Les propostes més 
destacades es publicaran al web del 
Molí del Foix. f

Accions informatives al mercat dels diumenges.

< Cada deixalla al seu contenidor.

Des de l’Ajuntament es continua ob-
servant com en algunes zones del mu-
nicipi apareixen trastos vells o objectes 
voluminosos al costat dels contenidors 
causant un important impacte visual 
per al veïnat i per la imatge del municipi 
en general. 

És per això que cal recordar de nou 
que les deixalles s’han de dipositar sem-
pre en el contenidor corresponent. En 
cas d’haver de llençar objectes volumi-
nosos es poden portar a la deixalleria 

municipal o bé baixar-los al portal dels 
habitatges el diumenge a la nit. Les 
persones que optin per aquesta opció 
hauran de comunicar-ho el dia abans a 
la Policia Local i el dilluns a primera hora 
els serveis de neteja recolliran els objec-
tes. 

Per a residus més petits l’Ajuntament 
també posa a la disposició del veïnat 
la deixalleria mòbil, que cada quinzena 
està ubicada a un punt diferent del mu-
nicipi. 

Recollida de trastos
i voluminosos
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Es presenta el 
Pla d’Actuació 
Municipal
L’equip de govern va fer públic a fi-
nals del passat mes de març el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Aquest 
és un document de treball ampli que 
recull els objectius polítics marcats 
per l’equip de govern i la seva exe-
cució en els propers anys de man-
dat, tenint en compte els escenaris 
econòmics i pressupostaris.
La voluntat del PAM és recollir tot el 
que porti al manteniment i millora 
de la qualitat de vida i benestar de 
la ciutadania i distribueix les accions 
de treball en 4 grans eixos: el de les 
persones i el seu entorn, el de terri-
tori i entorn natural, el de desenvo-
lupament local i el de participació i 
bon govern. 
Les accions contemplades en 
aquests eixos s’aniran executant 
segons un calendari anual de cada 
regidoria i depenent de la dotació 
pressupostària.
L’equip de govern planteja el PAM 
com un document obert i amb capa-
citat d’incorporar o reestructurar 
propostes fetes, per tal d’adap-
tar-se a la realitat cada vegada més 
fluctuant i, al final, poder avaluar i 
valorar l’índex de compliment. f

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos va celebrar el passat 5 d’abril la 
primera sessió d’audiència publica mu-
nicipal d’aquest any 2016. 

Les audiències públiques es realitzen 
un mínim de dues vegades a l’any i es-
tan obertes a la participació de tota la 
ciutadania per exposar dubtes o sug-
geriments sobre la gestió municipal. 

L’alcaldessa Imma Ferret va obrir l’ac-
te amb la presentació del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) que regirà el programa 
d’acció de l’equip de govern municipal 
pels propers anys de mandat. 

En acabar l’exposició, els portaveus 
dels grups municipals van exposar les 
seves consideracions i propostes, com 
ara la creació d’un local social a Sardi-
nyola, a petició de Convergència i Unió; 
una major efectivitat de les mocions 
aprovades, per part de Poble Actiu – 
Candidatura d’Unitat Popular, o les 
consideracions de manca de projectes 
i d’objectius en el PAM, per part d’Es-
querra Republicana. Des del Partit del 

Audiència pública municipal.

Socialistes van destacar l’aposta per la 
participació ciutadana i la transparència 
municipal.

En acabar el torn de paraula dels grups 
municipals s’inicià la participació del pú-
blic assistent, amb el debat públic que 
s’articulà entorn a temes com ara l’edu-
cació i les escoles, la inclusió, el joc i el 
lleure als espais públics, les mesures de 
sostenibilitat i eficiència energètica, els 
residus al mercat, les caques dels gos-
sos, els efectius de la Policia Local, la 
fibra òptica, la situació d’un habitatge 
ocupat i els aparcaments a Cal Salines, 
les llums a les rotondes o els carrils bici, 
entre altres.

Els suggeriments recollits a la sessió 
d’audiència pública es treballaran des 
de les àrees tècniques de l’Ajuntament 
i s’incorporaran a l’acció de govern en la 
mesura que sigui possible.

El pla es va aprovar en junta de govern 
el passat 29 de març i resta en exposició 
pública per tal de poder fer les al·lega-
cions o aportacions corresponents. f

Sessió d’audiència
pública municipal
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Cinquè aniversari
del Ciarga

El Ciarga compleix enguany el seu cin-
què aniversari i ho celebrà aquest pas-
sat 17 d’abril amb una trobada que va 
servir d’homenatge a l’Associació d’Avi-
adors de la República (ADAR) pel seu 
40è aniversari. 

La celebració institucional també va 
servir per homenatjar el mecànic Josep 
Capellades, pel seu 100 aniversari i la fi-
gura d’Antoni Vilella, que fou president 
d’ADAR i que va morir fa pocs mesos a 
l’edat de 99 anys.

Els actes de celebració de l’aniversari 
del Ciarga estan acompanyats també 
d’una àmplia exposició sobre els Avia-
dors de la República cedida per la Fun-
dació Aena a l'Associació d'Aviadors 
de la República. La mostra es va obrir 
el passat dia 10 d’abril i es podrà visitar 
lliurement al Castell de Penyafort fins 
al proper 22 de maig, els dissabtes, diu-
menges i festius, de 10 a 14 h.

Foment dels valors republicans
L’aniversari del Ciarga s’emmarca en la 
celebració dels actes del foment dels 
valors republicans que culminaran amb 
un acte institucional que tindrà lloc el 
proper 24 d’abril, a les 11.30 h, a la plaça 

de Pau Casals, coincidint amb la celebra-
ció del 85è aniversari de la proclamació 
de la República. L’acte comptarà amb la 
participació de diverses corals del mu-
nicipi que interpretaran cançons popu-

lars. Hi haurà també lectures de poemes 
i la intervenció de representants de tots 
els grups municipals i de l’alcaldessa 
Imma Ferret. En acabar es servirà un re-
frigeri per commemorar l’efemèride. f

Exposició sobre els aviadors republicans al Castell de Penyafort.

< Passeig de l’aviació republicana.

L’Ajuntament ha declarat Santa Mar-
garida i els Monjos, municipi republicà. 

La proposta va néixer d’una moció 
conjunta presentada pels grups del PSC, 
ERC i CIU que es va debatre en el ple or-
dinari del passat dia 14 de març i que 
mostrava el rebuig a la institució monàr-
quica espanyola i demana poder realit-
zar consultes vinculants on es pugui es-
collir el règim polític de cada país, a més 
de no participar com a Ajuntament en 
actes de reconeixement a la monarquia.  

Després del debat, la moció va ser 
aprovada per unanimitat de tots els 
grups i serà comunicada a la Casa Reial 
espanyola. 

Des de l’Ajuntament s’ha volgut re-
cordar que Santa Margarida i els Mon-
jos treballa des de fa molts anys per la 
promoció dels llegats republicans, la 
recuperació de la memòria i els valors 
de la història recent del país i la seva vi-
sibilitat en noms de carrers, activitats o 
iniciatives públiques. 

Municipi 
republicà
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Tornen les activitats de
la Setmana de la Gent Gran

Com cada any, la primera setmana de 
maig es celebra a Santa Margarida i els 
Monjos la Festa de la Gent Gran que 
enguany presenta un ampli programa 
d’activitats adreçades als més veterans 
del poble. 

L’acte central es durà a terme aquest 
diumenge dia 1 de maig amb un dinar 
en el que participaran poc més de 400 
avis del municipi. L’àpat es farà al pave-
lló d’esports municipal i acabarà amb un 
ball, amb el duet musical Memory, per a 
tots els assistents. Durant l’acte es farà 
també l’homenatge a les parelles que 
enguany fan cinquanta anys de casats al 
municipi.

A banda de l’acte del dia 1, el calendari 
de la Setmana de la Gent Gran 2016 ha 
incorporat xerrades i activitats. La pri-
mera va començar el passat dimecres 
dia 13 d’abril amb la caminada A cent 
cap als cent, pels voltants del Castell de 
Penyafort en la que van participar dese-
nes de persones grans de diferents mu-
nicipis barcelonins. 

El proper diumenge 24 d’abril es durà 
a terme el torneig de petanca José del 
Hoyo, a partir de les 9 del matí, al costat 
del circuit cardiosaludable de l’avinguda 
de Cal Rubió. 

El programa inclou també tallers de 
risoteràpia, que es faran al casal de la 
gent gran des monjos i de la Ràpita, o 
xerrades sobre com evitar accidents do-
mèstics a la llar, al casal de la Gent gran 
de la Ràpita. f

Caminada a cent cap als cent.

Celebració del
dia d’Andalusia

La Casa d’Andalusia de l’Alt Penedès va 
celebrar un any més el Dia d’Andalusia 
el passat 28 de febrer. Els actes van co-
mençar a dos quarts de dotze del matí a 
la sala Alguer i va comptar amb la parti-
cipació dels quadres de ball de l’associ-
ació i l’actuació d’Isabel Aguilar, Mari de 
Guadaira i el cor Aires de las Marismas.
L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa de Santa Margarida i els 
Monjos, Imma Ferret i el regidor de go-
vernació Oriol Torrents.

Conveni per a 
l’impuls de la 
formació dual
L’Ajuntament va aprovar en el ple 
del passat mes de març un conve-
ni de col·laboració amb l’institut 
Intermunicipal del Penedès per tal 
que alumnes del centre puguin fer 
formació dual del cicle d’educació 
infantil, a la llar d’infants municipal. 
La formació dual és la formació pro-
fessional en la qual l’estudiant esde-
vé aprenent i combina la formació 
en el centre educatiu amb l’activitat 
productiva de l’empresa, amb l’ob-
jectiu final de vincular-se molt més 
a l’empresa i poder aplicar els conei-
xements adquirits a classe.

Acte del projecte 
Rius amb Vida
El proper dimarts 26 d’abril es durà 
a terme a Santa Margarida i els 
Monjos una xerrada sobre la fauna 
amagada dels ambients aquàtics, és 
a dir els rius, les basses i els cocons. 
L’acte començarà a les 7 del vespre 
al Molí del Foix i anirà a càrrec del 
naturalista Xavier Bayer. La xerrada 
s’emmarca en el projecte Rius amb 
Vida que impulsen diversos ajunta-
ments  penedesencs.

Conveni pel servei
assistencial
L’Ajuntament ha signat un conveni 
de col·laboració amb Transport Sa-
nitari de Catalunya per a la cessió de 
la planta baixa de la Casa del Polí-
gon Casa Nova, per al servei del per-
sonal i estacionament exterior de 
les ambulàncies. En contrapresta-
ció, l’empresa realitzarà els serveis 
preventius d’assistència sanitària 
durant els esdeveniments que es 
duen a terme al municipi.
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L’Ajuntament  ha 
subvencionat recentment 
l’arranjament de la 
façana de la societat la 
Margaridoia. Els treballs 
han permès pintar de 
nou la part frontal de 
l’entitat, i col·locar noves 
lluminàries. Els treballs 
s’emmarquen en els 
ajuts de l’Ajuntament 
a les entitats culturals 
del municipi.

Escola de música
de l’Alt Penedès

L’Ajuntament ha signat un conveni 
amb el Consell Comarcal per portar 
al municipi l’escola de música de l’Alt 
Penedès. Aquests ensenyaments van 
començar l’any 2006 a la comarca 
amb l’objectiu de facilitar l’accés a la 
formació musical i esdevenir un eix 
vertebrador del l’àmbit cultural i docent 
del territori. A Santa Margarida i els 
Monjos les classes es faran a les aules 
de l’escola Arrels a partir del proper 
mes de setembre, tot començant 
per les formacions als més petits. Les 
inscripcions es poden fer del 2 al 31 
de maig a l’Ajuntament o al Consell 
Comarcal. Per a més informació es pot 
consultar la pàgina web municipal.

El circuit cardiosaludable situat a l’avinguda de Cal Rubió i inaugurat ara fa just 
un any, va ser l’espai escollit per a celebrar al municipi el Dia Mundial de l’Activitat Física. La 
dinamització va comptar amb diversos monitors que van anar orientant els participants durant 
les gairebé dues hores que va durar l’activitat.

Donació de sang
a la Ràpita

El passat 15 de març a l’escola Sant Do-
mènec de la Ràpita i el Banc de Teixits 
de l’Alt Penedès van dur a terme la re-
collida de sang mensual que es fa al mu-
nicipi.
L’activitat, de conscienciació a la co-
munitat educativa, s’emmarca en les 

propostes sobre 
aprenentatge i ser-
vei que es duen a 
terme al centre.
L’organització va 
comptar amb tot 
l’alumnat; els de 
cicle inicial i 3r de 
Primària van con-
feccionar el detall 
amb que es va ob-
sequiar a tots els 
assistents; els de 
4t van preparar 

una obra de teatre per entendre millor 
la importància de la sang al nostre cos i 
Cicle Superior va dissenyar la publicitat 
que es va emetre a Ràdio Ràpia, la carta 
d’informació a les famílies i l’enquesta 
dels donants.

Els alcaldes i 
alcaldesses signants 
del pacte de Berà es van 
manifestar el passat 19 
de març al Vendrell per 
tallar la carretera N-340 
i demanar la gratuïtat de 
l’AP7 sota el lema Prou 
morts! N-340 Solucions 
Ja! Prou Peatges! Des 
del municipi s’hi va 
desplaçar un bon nombre 
de regidors, encapçalats 
per Imma Ferret.
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos engegarà aquest mes de maig 
el procés participatiu per decidir el nom 
que se li donarà a la plaça situada da-
vant la rectoria dels Monjos.

Els grups municipals van acordar que 
el procés es dugués a terme la passada 
tardor però, finalment i de forma con-
sensuada, es va decidir ajornar-lo, dona-
da l’acumulació de cites electorals dels 
darrers mesos.  

Els mateixos grups municipals han 
decidit ara reprendre el procés, que es 
durà a terme entre el 10 i el 21 de maig i 
que servirà per escollir el nou nom entre 
els següents: 

- Plaça de la Independència
- Plaça dels Diables Spantus
- Plaça de l’església
- Plaça de Neus Català

Els noms han estat proposats pels 
grups municipals de l’Ajuntament i per 
l’entitat dels Diables Spantus dels Mon-
jos.

Participació
Podran participar en el procés d’elec-

ció del nom de la nova plaça totes les 
persones empadronades al municipi 
i que hagin complert els 16 anys el dia 
d’inici del procés de participació o du-
rant els dies de celebració del mateix.

L’elecció del nom s’haurà de fer mit-
jançant el lliurament d’una butlleta que 
el veïnat podrà trobar a la revista muni-
cipal Nosaltres o als diferents equipa-
ments municipals. Per lliurar la butlleta 
caldrà presentar el DNI, NIE o permís de 
conducció de la persona que emplena la 
butlleta i no s’admetran les butlletes o 
formularis emplenats per persones no 
empadronades al municipi.

El recompte de les butlletes es durà 
a terme el 23 de maig coincidint amb 
la celebració de la primera comissió in-
formativa municipal que es celebrarà 

després del procés del tancament del 
procés participatiu. En cas de produir-se 
un empat entre dos o més noms presen-
tats, les bases de procés de participació 
estableixen que s’haurà de fer un sor-
teig públic per determinar el nom esco-
llit finalment

En cas que la participació ciutadana en 
el procés d’elecció no assoleixi el 20% 

L’elecció del nou es farà mitjançant un procés obert i participatiu.

Procés d’elecció del nom per 
la plaça de davant la rectoria 

f En el procés podran 
participar totes les persones 
empadronades al municipi, 
sempre que siguin 
majors de 16 anys 

f El nom escollit es farà 
públic el 23 de maig i la 
presentació es durà a terme 
posteriorment en un acte 
obert a la ciutadania

del cens, s’entendrà com no prou repre-
sentativa la votació i s’aturarà el procés 
un mínim de 4 anys, abans no es pugui 
reprendre de nou.

El nom escollit es farà públic a través 
de les xarxes socials i dels mitjans de co-
municació locals i comarcals.

La presentació pública del nom es durà 
a terme en un acte obert a la ciutadania 
a la mateixa plaça.

Dies i horaris
Els veïns i veïnes que desitgin partici-

par en el procés d’elecció podran lliurar 
la seva butlleta a l’Ajuntament, els dies 
10, 11, 12 i 13 de maig, de 9 a 14 h i els 
dimarts de 17 a 20 h; al local municipal 
Escoles de Cal Rubió, el 17 de maig, de 
17 a 20 h; al Biblio@ccés de la Ràpita, els 
dies 18, 19 i 20 de maig, de 17 a 20 h; i a la 
Biblioteca, el 21 de maig, de 10 a 13.30 h

Les bases específiques de participació 
es poden consultar al web municipal. f
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La Junta Local de Seguretat ha avaluat un any més les incidències al municipi i 
les accions de coordinació entre els diferents cossos policials de la zona. De la memòria policial 
presentada es desprèn que Santa Margarida i els Monjos continua sent un dels municipis més 
segurs de la comarca de l’Alt Penedès.

Premi de 
narrativa 
al Dr Samaranch
El passat 8 de març es va celebrar a Vi-
lanova del Camí l’acte de lliurament dels 
Premis Sambori de les comarques del 
Penedès, Garraf i Anoia.

En aquesta ocasió, 
una alumna de l’es-
cola Dr. Samaranch, 
Saioa Romero, de 2n 
de primària va gua-
nyar el premi de cicle 
inicial amb el text “La 
princesa i el príncep 
Granota”.
La convocatòria va 
comptar amb 3.160 
alumnes de 28 esco-
les. El Sambori, que 
organitza Òmnium 
Cultural, és un premi 

de narrativa en català dirigit als alumnes 
de primària, secundària i batxillerat de 
tots els Països Catalans amb l’objectiu 
de promoure la participació i difondre 
l’ús del català dins de l’àmbit escolar, 
tot incentivant la imaginació, la creativi-
tat i els valors pedagògics.

Desplegament 
de fibra òptica
L’Ajuntament ha manifestat a Telefòni-
ca el malestar pels retards en el desple-
gament de la fibra òptica al municipi. La 
companyia ha informat que el desple-
gament està a hores d’ara aproxima-
dament al 90% d’execució però resten 
encara per canalitzar algunes zones de 
Sardinyola,  Cal Rubió i La Rovira. Telefò-
nica va anunciar en el seu dia que la fibra 
òptica estaria totalment desplegada al 
municipi a finals de 2015.
El desplegament afecta únicament als 
nuclis d’habitatges. En el cas dels polí-
gons industrials l’Ajuntament s’ha posat 
en contacte amb diferents operadors 
que puguin oferir propostes de connec-
tivitat al teixit empresarial.

Els casals de la gent gran dels Monjos i de la Ràpita han renovat darrerament les 
seves juntes directives i per primera vegada les dues entitats estaran presidides per dues dones. 
Es tracta de la Victòria Tutusaus, que encapçala la nova junta del Casal dels Monjos i la Umbelina  
Barreira, que presideix la de la Ràpita. Ambdós grups han manifestat la seva voluntat de tirar 
endavant nous projectes i activitats.
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Reconeixement als projectes
d’economia social i solidària

L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos ha entrat a formar part, aquest 
passat mes de març, de la Xarxa de Mu-
nicipis per l’Economia Social i Solidària.

Aquest grup, en el que es troben les 
principals ciutats catalanes, està format 
pels municipis que treballen de forma 
més innovadora i constant en temes 
d’economia social i solidària.  

La participació a la xarxa pretén incidir 
en el compromís local per contribuir al 
creixement de l’economia social i solidà-
ria i ha de permetre donar més visibilitat 
i projecció a la tasca que ja es du a terme 
des de l’àrea de promoció econòmica. 

A Santa Margarida i els Monjos la co-
ordinació de les activitats es fa des del 
Centre d’Economia Social i Solidària, 
situat al carrer de Santa Margarida, des 
d’on s’impulsen propostes de formació 
i coneixement.

El municipi té, a més, un important re-
coneixement per la seva tasca en aques-
ta matèria. Fa poc les accions locals van 
aparèixer reflectides en un compendi 
amb les deu millors iniciatives en eco-
nomia social, editat per la Diputació de 
Barcelona i el passat mes de març els 
responsables de promoció econòmica 

del municipi es van desplaçar a una tro-
bada a Badalona on es van exposar les 
iniciatives locals davant d’un nombrós 
grup de representants d’ajuntaments 
catalans. f

Exposició de projectes a Badalona.

Surt al carrer 
I munta-t’ho bé!

El proper 14 de maig arriba de nou el 
Surt al carrer i munta-t’ho bé, organit-
zat per l’Ajuntament amb la col·labora-
ció dels Diables Spantus, els Boomdakà, 
l’esplai Vesper, el Teatre Tangram, els 
Patineta’s Team, els FDR, l’Associació 
dels Joves dels Monjos i el grup de DJs
Els actes inclouran activitats i tallers a 
la tarda, davant la Biblioteca, i una ses-
sió de “Botifarra a la fresca” al vespre a 
la sala Alguer. Els tiquets es vendran al 
Tangram del 26 d’abril al 6 de maig. 

Xavier Carbonell
deixa el càrrec
de regidor
El fins ara regidor d’ERC a l’Ajunta-
ment de Santa Margarida i els Mon-
jos va fer efectiva la seva renúncia 
al càrrec en el ple del passat mes de 
març, tot agraint la relació establer-
ta amb els tècnics i càrrecs electes 
de la corporació. Carbonell va acce-
dir a l’Ajuntament després de la re-
núncia de Susanna Burgos, que no 
va arribar a prendre possessió del 
seu càrrec després de les eleccions 
i serà substituït en el proper plenari 
per Montse Montfort.  

Jornada per a la 
millora dels negocis
L’Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos, l’associació d’empresa-
ris del Garraf, Alt i Baix Penedès i 
la Mancomunitat Penedès Garraf 
organitzen el proper dia 9 de maig 
una jornada sobre la millora del ne-
goci. La sessió es farà de dos quarts 
de 10 a les 12 del migdia, a l’espai 
per a l’emprenedoria social, i abor-
darà la millora de coneixements en 
aspectes fiscals, contractuals i de 
comunicació. La jornada substitueix 
les antigues tertúlies 5 que es feien 
al municipi.

Aplec al Castell 
de Penyafort
El proper 5 de juny es durà a terme 
una nova edició de l’Aplec al Castell 
de Penyafort. Com és habitual la 
cita inclourà la celebració d’una mis-
sa i la participació dels balls folklò-
rics del municipi. Enguany també hi 
ha prevista la presentació de nous 
elements de museïtzació a l’espai 
Puig i Llagostera, situat al primer pis 
de l’edifici.
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Recepció als 
alumnes del PFI

Els alumnes del programa de Formació 
Professional Inicial (PFPI) van ser rebuts 
el passat mes de març per l’alcaldessa 
Imma Ferret i la regidora Filo Martínez.

Els joves estan duent a terme estudis 
professionalitzadors de muntatge i 
manteniment informàtic i el proper 
dia 8 de juny duran a terme la quarta 
edició de la jornada de manteniment 
informàtic, una activitat gratuïta i 
oberta a tothom en la que els alumnes 
fan revisió i possibles reparacions dels 
ordinadors domèstics que els porten, 
amb l’assessorament del professorat. La 
jornada es farà de 9.30 a 12 h a la casa de 
cultura Mas Catarro i les inscripcions cal 
fer-les a www.sinconexion.org. 

Manteniment 
de la via pública
L’Ajuntament està duent a terme 
aquesta primavera el manteniment i la 
remodelació dels equipaments públics 
infantils situats als parcs i places públics 
del municipi. Per fer-ho s’ha contractat 
una empresa especialitzada que està re-
alitzant tasques de reparació els equipa-
ments malmesos o de restauració  dels 
mateixos.

Paral·lelament la brigada municipal i els 
equips de jardineria, estan duent a ter-
me diverses actuacions de millora als 
parcs i jardins del municipi. En aquesta 
mateixa línia s’ha fet una prova pilot a la 
zona de Tres Pins per substituir alguns 
bancs de zones de sota arbrat per altres 
de plàstic i més fàcil neteja i manteni-
ment.

La coral Amics 
de Penyafel  
celebrarà el seu cinquè 
aniversari el proper 
dia 24 d’abril amb un 
concert que es durà 
a terme a l’ermita de 
Penyafel a partir de dos 
quarts d’una del migdia. 
L’acte comptarà amb la 
participació de la coral 
Noves veus de Capellades, 
convidada especialment 
per a l’ocasió.

El Comerç del 
Foix va dur a terme 
el passat 31 de març 
el sorteig del segon 
i tercer premi de la 
Megapanera de Nadal. 
Els dos premis no van 
ser recollits en el seu dia 
i s’han sortejat ara de 
nou entre els guanyadors 
de la campanya de la 
mona. Les premiades 
van ser Fina Mellado i 
Ana Vanesa Arroyo.
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos acaba d’editar la Guia de la In-
fància i l’adolescència. 

El document vol ser un recurs educatiu 
de caràcter informatiu i a la vegada una 
eina de visualització conjunta de l’ofer-
ta educativa que des dels serveis muni-
cipals i entitats de Santa Margarida i els 
Monjos s’ofereixen a la ciutadania.

La guia per a la infància i l’adolescèn-
cia ha pres forma des de la consideració 
de l’entorn com agent educatiu, com a 
font de recursos i com a generador de 
múltiples i diverses influències educa-
tives, en el que tothom pot participar, 
des de diferents posicions i graus.

La guia està distribuïda en fitxes infor-
matives on es poden trobar les activi-
tats i dades de contacte de cada servei, 
a més d’altres dades d’interès que cada 
servei ha volgut posar en coneixement 

Presentació de la guia de la infància i l’adolescència.

de la ciutadania. El document ofereix 
informació de les llars i centres educa-
tius del municipi, les AMPA, els serveis 
esportius per a infants i joves, les pro-
postes del Tangram, els serveis lúdics 
per a infants i joves, els estudis musicals 
o la salut, els serveis socials i el suport 
educatiu, entre altres.

En aquesta primera ocasió la Guia per 
a la infància i l’adolescència  s’ha im-
près en format paper però la voluntat 
és que el document sigui de consulta 
ràpida mitjançant el format digital. És 
per aquest motiu que les persones que 
ho desitgin se la podran descarregar 
des del web municipal, on s’aniran actu-
alitzant les darreres versions del docu-
ment.

La presentació de la guia es va fer el 
passat 17 de març a la Biblioteca de San-
ta Margarida i els Monjos. f

JARC guanya 
les eleccions
agràries 
El passat 28 de febrer es van cele-
brar a tot el país les eleccions agràri-
es, és a dir, aquelles que determinen 
la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries a 
Catalunya. A Santa Margarida i els 
Monjos van votar 18 de les 27 per-
sones inscrites en el cens i la força 
guanyadora va ser el sindicat Joves 
Agricultors de Catalunya (JARC), 
amb 9 vots; seguit d’Unió de Page-
sos (UP), amb 8 vots i l’associació 
Agrària de Joves Agricultors (ASA-
JA), amb 1.

Nova entitat
al municipi
El poble acull des de fa poc una de-
legació de l’associació Catalana de 
Dèficits Immunitaris Primaris (ACA-
DIP). Es tracta d’una entitat sense 
ànim de lucre, que agrupa malalts 
diagnosticats de qualssevol tipus 
d’immunodeficiències primàries, 
amb l’objectiu de donar suport a 
malalts i familiars, visibilitat a les 
malalties i suport a la comunitat ci-
entífica. L’entitat està al carrer Ra-
pió 31-33.

L’hora 
del planeta
L’Ajuntament es va adherir el passat 
19 de març a la iniciativa ‘Hora del 
Planeta’. Es tracta d’una proposta 
internacional de l’entitat WWF per 
reivindicar la implicació compro-
mesa de tothom davant el canvi cli-
màtic. Al municipi, la contribució a 
la campanya es va fer amb l’apagat 
de les llums de la façana de l’Ajun-
tament i de part de l’avinguda de 
Catalunya.

Guia per a la infància i 
l’adolescència  
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Trenta anys de llars 
d’infants al municipi

La llar d’infants municipal Xiroi acaba 
de complir 35 anys. No pas en els actuals 
espais dels Monjos i de la Ràpita però si 
com a servei adreçat als més petits. La 
primera llar va ser inaugurada un dissab-
te 6 de març de 1981 i dos dies després, 
el dilluns, ja iniciava les seves classes al 
carrer Berenguer número 1, on va ser-hi 
durant 8 anys. En aquell moment dispo-
sava de dues aules per a infants de 2 a 
3 anys i de 3 a 4 anys, que actualment 
equivaldria a P3.

A la meitat del curs 1989-90 la llar d’in-
fants va haver de créixer i es va tras-
lladar a un dels edificis de l’escola Dr. 
Samaranch, on s’hi va estar el 15 anys 
següents. 

L’any 2005 es construí la primera fase 
de la nova llar Xiroi i s’inaugurà a prin-
cipis del curs 2005-06 amb 4 aules, cui-
na office, sala de despatx i reunions, un 
vestidor, magatzem i un gran pati. 

El nombre de nens i nenes matriculats 
augmentà considerablement i passà 
dels 30 als 66 però encara no n’hi havia 
prou per cobrir la demanda del servei i 
el 26 de desembre de 2006 s’inaugurà 
l’ampliació de la llar amb dues noves 
aules, una sala de material, i una nova 
zona de pati. 

Segona generació
Actualment la llar d’infants municipal 

Xiroi dels Monjos acull un centenar de 
nens i nenes des dels 4 mesos fins els 
3 anys d’edat, alguns dels quals són fills 
de pares i mares que van començar a fer 
les seves primeres passes a l’antiga llar 
del carrer de Berenguer.

L’any 2000 s’inaugurà l’aula de llar d’in-
fants Xiroi a la Ràpita, situada a tocar 
del que aleshores era l’edifici de l’escola 
Sant Domènec, amb una capacitat per a 
18 nens i nenes. La llar es va traslladar 
l’any 2012 a les antigues escoles de la 
Ràpita on actualment disposa de major 
espai i més equipaments. f

Llar d’infants Xiroi.

Preinscripcions
a les llars
El proper mes de maig s’obrirà el període 
de preinscripció a les llars d’infants 
municipals de Santa Margarida i els 
Monjos. D’acord el calendari establert 
per la Generalitat de Catalunya, les 
sol·licituds es podran presentar al 
centre entre el 2 i el 13 de maig. 
Per ser admès o admesa en una escola 
bressol o una llar d’infants pública el 
nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 
16 setmanes a l’inici del curs 2016-2017. 
Si el centre té vacants al llarg del curs 
pot admetre nens a partir del moment 
que compleixen les 6 setmanes.
Les famílies que volen portar els seus 
infants a la llar van poder gaudir d’una 
jornada de portes obertes que es va 
dur a terme el passat dissabte dia 16 
d’abril a les llars dels Monjos i de la 
Ràpita i en la que van poder recórrer 
les aules i instal·lacions acompanyats 
per les educadores d’ambdós centres.
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El Remeiart es farà 
del 3 al 19 de juny

El Remeiart arriba aquest any a la sise-
na edició amb un important èxit conso-
lidat de les propostes de difusió de  les 
herbes remeieres. 

Enguany el calendari s’ha fixat com 
sempre a partir de la celebració de la 
fira d’herbes remeieres, que tindrà lloc 
el tercer diumenge de juny, és a dir el 
dia 19. 

Això significa que les Cuines i Tapes co-
mençaran el dia 3 de juny amb la partici-
pació, com cada any, d’una vintena de 
bars i restaurants del municipi. La inici-
ativa s’ha convertit en un dels pols de 
major atracció del Remeiart amb més 
de 15.000 tapes servides l’any passat i 
uns 500 menús.

Capítol especial mereix també la Nit 
de Vermuts i licors d’herbes, que torna-
rà a celebrar-se als jardins del Molí del 
Foix el dia 4 de juny, amb la participació 
d’elaboradors d’arreu de Catalunya, i 
l’Herbes Campus, que enguany es durà 
a terme els dies 18 i 19 de juny.

Ara bé, el gran pol d’atracció de visi-
tants del Remeiart és la fira d’herbes 
remeieres que es celebra cada tercer 
diumenge del mes de juny. Un any més 
el Castell de Penyafort acollirà aquest 
esdeveniment que inclou una àmplia 
programació de tallers, sessions i de-
mostracions pràctiques i activitats in-

fantils, sempre relacionades amb les 
herbes remeieres.

L’accés al Castell es farà, com sempre, 
amb un bus des dels Monjos i la Ràpita o 
amb el trenet que sortirà des de l’apar-
cament habilitat com cada any al peu 
del Castell de Penyafort. 

Des d'ara, totes les novetats del Re-
meiart es poden consultar al nou web 
www.remeiart.cat f

Nit de vermuts i licors d’herbes.

Conveni per la transhumància

Voluntat 
per continuar 
estudiant
L’escola d’adults Fina García ha fet 
públic que el 85% dels alumnes que 
actualment estan estudiant els cur-
sos d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior, es presentaran 
el proper mes de maig als exàmens 
oficials corresponents. Es tracta de 
17 persones a exàmens per accedir 
a cicles de grau superior i 24 als de 
cicles de grau mitjà, la meitat dels 
quals corresponen a alumnes del 
programa PFI. En tots els cassos es 
tracta de persones que han decidit 
continuar formant-se.

Inflables al
mercat d’artesans
El mercat d’artesans que es celebra 
cada primer diumenge de mes a la 
plaça de Pau Casals ha incorporat a 
partir d’aquest abril, la col·locació 
d’inflables i activitats per a la cana-
lla durant la celebració del mercat. 
Destacar també que els mesos de 
maig, juliol i octubre el mercat es 
durà a terme el primer i el quart diu-
menge de mes, ja que es tracta de 
mesos que tenen enguany cinc diu-
menges.

Trobada
d’estudiosos
del Foix
El proper 16 de juny es durà a terme 
IV Trobada d’Estudiosos del Foix, a 
Castellet i la Gornal. La jornada ser-
veix per exposar ponències sobre 
els estudis fets en l’àmbit de la con-
ca del riu Foix en els àmbits de la na-
tura, medi ambient, patrimoni cul-
tural, història, geografia, geologia o 
altres. La presentació de treballs es 
pot fer fins a finals de maig al web 
de la xarxa de parcs.

Els ajuntaments de Santa Margarida i 
els Monjos, Lluçà i Llívia han renovat 
aquest mes d’abril el conveni de col·la-
boració per impulsar el ‘Camí ramader 
de marina. De la Cerdanya al Penedès’, 
una proposta de reivindicació i promo-
ció de la transhumància i de recuperació 
dels camins ramaders a les tres locali-
tats. 
L’acord el van signar l’alcaldessa de San-
ta Margarida i els Monjos, Imma Ferret; i 
els alcaldes de Llívia, Elies Nova i de Llu-
çà, Joan Carles Solé. 
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La trobada de corals es va celebrar el passat diumenge 10 d’abril a la societat La 
Margaridoia amb la participació de les corals locals l’Amistat, la Margaridoia, la Bombeta 
Màgica i els Amics de Penyafel, que van poder oferir al públic els seus repertoris. L’acte va 
finalitzar amb un cant conjunt amb totes les corals participants. 

Jornada de 
la Solidaritat 
Un any més, l’institut El Foix va aturar 
per un dia les seves activitats lectives 
ordinàries per celebrar la Jornada de la 
solidaritat. Es tracta d’una iniciativa que 
any rere any permet als estudiants fami-
liaritzar-se amb projectes o experiènci-
es que no es troben habitualment en els 
seus temaris.
La jornada va començar amb xerrades 
sobre economia, lectura, comunicació, 
experiències solidàries i altres propos-
tes, a les que van seguir tallers i activi-
tats diverses com ara la decoració d’un 
mural al pati del centre. 
Durant aquest mes d’abril també es pot 
veure al centre una exposició sobre les 
mines antipersona al Sàhara occidental.

Jornada 
sobre Intercanvis 
El proper 28 de maig el Banc del Temps, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
organitza una jornada sobre intercan-
vis i experiències. La proposta es durà 
a terme entre les 10 del matí i les 2 del 
migdia a la casa de cultura Mas Catarro i 
comptarà amb la participació dels Bancs 
del Temps d’altres poblacions de l’Ano-
ia, l’Alt i el Baix Penedès.
La jornada començarà amb un espai 
d’intercanvis entre particulars en els 
que els usuaris podran portar els ob-
jectes que vulguin intercanviar amb al-
tres persones. Posteriorment es faran 
tallers diversos oferts pels socis i sòcies 
del Banc del Temps, exposicions sobre 
experiències cooperatives i xerrades so-
bre participació, habitatge cooperatiu i 
sobre els Bancs dels Temps escolars.  

Els tallers de 
la memòria han 
estat treballant aquestes 
darreres setmanes 
en les manualitats i la 
representació del la 
llegenda de sant Jordi. 
Aquesta tasca permet 
que cadascú aporti allò 
que pot fer i que, fins i 
tot, les persones amb 
l’Alzheimer, puguin dur a 
terme les seves tasques 
amb la col·laboració 
d’una voluntària.

Un nombrós 
grup de joves 
va participar del 21 
al 23 de març en el 
Smiem Gamer.
La casa de cultura Mas 
Catarro es va convertir en 
un gran centre informàtic 
per jugar el segon torneig 
de la League of Legens 
amb una alta participació 
i un gran seguiment 
de les activitats a les 
xarxes socials.
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El CV Monjos 
busca l’ascens 
a 2a divisió 
nacional

El CV Monjos Pansalud Vitality s’ha pro-
clamat campió del Playoff de Primera 
Catalana i buscarà ara l’ascens a Segona 
Divisió Nacional.

El dissabte 19 de març va tenir lloc 
al Pavelló El Parquet de Granollers el 
Playoff del campionat de Catalunya de 
Primera Divisió sènior femenina per 
optar a l’ascens de Segona Divisió Na-
cional. L’equip de Santa Margarida i els 
Monjos va guanyar la semifinal després 
de derrotar a l’equip AE Carles Vallbona 
Granollers per un contundent 3-0, que 
va dominar clarament els dos primers 
sets de partit i un tercer set molt ajus-
tat. Finalment les sèniors del CV Monjos 
van emportar-se el partit que suposava 
l’accés a la final del Playoff i la classifi-
cació per la Fase Final de Segona Divisió 
Nacional que es disputarà de 5 al 8 de 
maig.

La final va ser contra el Vòlei Sant Es-
teve, qui va guanyar la semifinal al CV 
Arenys en un tie break d’infart. El CV 
Monjos Pansalud Vitality va guanyar a 

les sesrovirenques per un 3-0 sense gai-
res problemes, mantenint el domini de 
joc al camp.

Tot i que ja se sàpiguen els dos equips 
que representin Catalunya a la Fase Fi-

Equip femení del Club Volei Monjos.

nal, encara resten set jornades en el 
Campionat de Catalunya, en el que les 
noies de Santa Margarida i els Monjos 
només han perdut un partit i se situen 
líders en solitari a la classificació. f

L’ajuntament ha iniciat el procés per millorar les instal·lacions de la piscina amb 
l’adequació de la sala de màquines i el canvi de filtres, la bomba circuladora, les canonades i 
la valvuleria. Els treballs es fan per millorar el funcionament i el rendiment, ja que en alguns 
cassos la maquinària és la original de la construcció de la piscina.

Calendari del
Grup Anem
a Caminar 
El grup de caminaires dels Monjos ha fet 
públic el seu calendari de sortides fins a 
finals d temporada. Les properes cites 
del grup Anem a Caminar es faran el 15 
de maig a Santa Maria de Miralles i el 12 
de juny al Pedraforca. En aquest cas es 
tracta d’una excursió d’un dia sencer 
que recorrerà els paratges d’interès na-
tural del massís del Pedraforca. De cara 
a la tardor el grup ha previst sortides a 
Aiguaviva, el 2 d’octubre; a Sant Vicenç 
dels Horts, el 6 de novembre; i al Puig 
de l’Àliga, el 18 de desembre. 
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El Club Judo 
Monjos  continua 
participant a nombroses 
competicions catalanes 
on està conreant un bon 
grapat d’èxits i bones 
classificacions, com 
ara les aconseguides 
al primer Ranquing 
Infantil i cadet o a la 
copa Catalunya en 
benjamí i aleví, disputats 
a Cardedeu i a les Llars 
Mundet de Barcelona.

Tercer torneig 
Wings fos Live
Del 21 al 23 de març es va disputar el III 
Torneig WFL al pavelló municipal, orga-
nitzat pel Monjos BC amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament i Red Bull.
El torneig, de categoria júnior masculí, 
va comptar amb 6 equips i va comen-
çar amb una fase prèvia de tots contra 
tots els dos primers dies, deixant el dar-
rer dia pels encreuaments finals que va 
guanyar l’equip amfitrió. 
En acabar, els regidors Paco García i 
José Luis Soriano van ser els encarre-
gats de lliurar els premis al millor en-
trenador (Fran Murcia del Pratenc), al 
millor jugador del torneig (Martí Rahuet 
del Monjos A), al millor jugador de l’All 
Star (Víctor Gordillo del Pratenc) i al 
guanyador del concurs de triples (Alex 
Martín del Sant Gervasi).

Agenda esportiva 
d’estiu
El servei d’esports de l’Ajuntament ha 
fet públiques les dates de celebració 
de les competicions d’estiu. Els primers 
torneigs seran els sèniors de futbol 7 i 
volei sorra 4x4, que es disputaran de l’1 
de juny al 15 de juliol. El de Bàsquet 5x5 
es farà del 20 de juny al 15 de juliol i el de 
3x3, del 13 de juny al 13 de juliol.
En categories infantils, els torneigs de 
futbol 7, bàsquet 3x3 i volei sorra 4x4 es 
faran del 13 de juny al 13 de juliol. També 
es disputaran diversos torneigs multies-
ports.
Pel que fa a les tradicionals dotze hores, 
les de bàsquet es faran el 18 de juny i les 
de volei indor sorra 4x4, el 2 de juliol.
El mes de maig estarà també farcit de 
propostes esportives com ara el campi-
onat interclubs de patinantge artístic, la 
copa catalana de gimnàstica aeròbica o 
les finals territorials escolars de volei-
bol. El 3 de juny es celebrarà la tradicio-
nal festa de l’esport, que aplega el reco-
neixement als esportistes locals i clubs 
d’aquesta darrera temporada.
Tota l’activitat esportiva es pot consul-
tar a l’agenda mensual del municipi.

La Volta Ciclista 
a Catalunya  
d’aquest 2016 va passar 
per Cal Rubió el passat 
26 de març dins el 
recorregut de la sisena 
i penúltima etapa que 
enllaçava Sant Joan Despí 
i Vilanova i la Geltrú. 
El primer d’entrar a la 
meta fou el corredor 
italià Davide Cimolai, 
de l’equip Lampre, que 
va guanyar a l’esprint.
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GRUPS MUNICIPALS

Darrerament s´ha presentat el Pla d´Actuació Municipal pel man-
dat 2015-2019 (PAM). Aquest és el “full de ruta” de l´actuació mu-
nicipal. Amb l´actual govern socialista, aquest pla determina el 
desplegament del programa electoral amb que ens vam presen-
tar a les eleccions municipals. La voluntat principal d´aquest pla 
és tot el que porti al manteniment i millora de la qualitat de vida 
i benestar. Comprèn quatre eixos: les persones i el seu entorn, 
territori i entorn natural, desenvolupament local, participació i 
bon govern. D´aquests correspon a l´organització política per re-
gidories i se´n desprenen uns objectius que s´aconsegueixen mit-

jançant unes accions. Totes les accions, elaborades amb l´apor-
tació veïnal, deriven del nostre compromís amb la vida social, la 
igualtat d´oportunitats, pel futur dels nostres joves, l´educació i 
formació, la riquesa cultural i esportiva, la bona convivència, la 
preocupació per les persones grans, la salut i benestar de tothom 
i la cura del nostre entorn. Aquesta és la nostra aposta, perquè 
el municipi continuï endavant en la línia de progrés, modernitat i 
benestar que tenim, i que cal mantenir i millorar. 
www.pam.smmonjos.cat      www.alteucostat.info
www.facebook.com/socialistesmonjosPS
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Pla d’Actuació Municipal

El mes de maig celebrarem el primer procés participatiu -consul-
ta/referèndum -  per donar nom a una plaça. Per legalitzar o no 
amb el vot allò que l’Assemblea Nacional Catalana del municipi 
ja va batejar l’any 2013, com plaça de la Independència, per re-
ferir-se a la mal anomenada plaça del Cony dels Monjos (davant 
la rectoria). 
Malauradament els processos participatius, les consultes, els 
referèndums, no han existit en el llenguatge polític del nostre 
municipi. Si ahir governar sense consultar era l’expressió d’una 
democràcia municipal de baixa intensitat, actualment amb una 

amplia divulgació de la informàtica no hi ha cap excusa per no 
consultar totes les decisions importants que afecten els ciuta-
dans.  ERC, amb la voluntat de servei per fer un país nou i lliure, 
proposa consultes populars tal com succeeix a d’altres pobles o 
països. No és moment d’exclusions, ni de tebiors, sinó de dedicar 
els esforços a dotar-nos de processos participatius que dinamit-
zin la democràcia municipal i garanteixin la llibertat i la justícia. 
És així com farem l’Ajuntament de tothom i el podrem respectar 
i defensar. 
http://smmonjos.esquerrarepublicana.cat

La plaça del Cony

A principis d’aquest 2016 va néixer l’Assemblea de Joves de San-
ta Margarida i els Monjos. Per primera vegada a la història recent 
del municipi hi ha una organització amb jovent actiu i reivindica-
tiu. La nostra essència i raó de ser és despertar consciències, mo-
bilitzar la gent als pobles i als barris i construir un projecte polític 
col·lectiu. Sí, som un jovent interessats en la política. Política per 
trencar amb les condicions de la situació establerta i fomentar 
l’esperit crític i la mentalitat inconformista que tan trobem a fal-
tar entre classes, bars, carrers, sales o a la mateixa llar. Tenim 
present la manca de recursos del poble i no tenim por de denun-

ciar-les. Estem oberts a tot tipus de proposta i respectem tota 
consideració i crítica. Tot i això, no tolerem cap actitud racista, 
homòfoba, classista i masclista.
Per tal de tirar endavant el nostre projecte, és imprescindible que 
tu, jove i rebel, ho facis possible. LA TEVA LLUITA, ÉS LA NOSTRA 
LLUITA! Ens podeu trobar a qualsevol 
acte que organitzem i a Facebook d’AJS-
MM, Assemblea de Joves de Santa Mar-
garida i els Monjos. I recorda: jove, ets 
imprescindible!

Neix Assemblea de joves de Santa Margarida i els Monjos

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



Sílvia Pulido
freptes
Venir al Club de 
la Feina ha servit 
sobretot per conèixer-
me més. Jo no tenia 
ni idea de com s’havia 
de buscar feina, ni 
del mercat laboral. 
Venir aquí m’ha 
donat l’oportunitat 
de veure com funciona i m’ha ajudat 
molt per conèixer les pautes que s’han 
de seguir per la recerca de feina i les 
oportunitats que tinc. Estic molt contenta 
perquè aquest any començo ja un curs de 
formació ocupacional d’administrativa.

Miguel Gomera
faprendre
Les sessions del Club 
de la Feina són una 
molt bona proposta 
per aprendre a 
expressar-nos i a 
relacionar-nos amb 
altres persones o fins 
i tot per conèixer 
noves eines. Jo per 
exemple no havia tocat mai un ordinador 
i ara ja tinc internet a casa. El fet d’entrar 
en el grup de reforç em dóna esperança. 
Fa poc vaig estar sis mesos treballant i 
crec que em pot sortir alguna altra cosa.

Rosalba Figueredo
fsuperació
Al Club de la Feina he après moltes coses 
i sobretot he entès 
que estava tancada 
en la recerca de 
feina i ho estava 
fent tot malament. 
Principalment, 
no tenia clar com 
cercar feina i estava 
confosa perquè 
simplement enviava currículums i ja 
està. Ara ja sé que això és el que no s’ha 
de fer. Ja no tinc aquest buit i he après 
moltes tècniques per conèixer-me a mi 
mateixa i per tenir molta més confiança.

Reforç actiu
al Club de la Feina

Grup de reforç del Club de la Feina.

El Club de la Feina ha encetat aquets 
mes d’abril un projecte de reforç per 
a grups de recerca activa de feina amb 
sessions específiques que permeten 
oferir eines personalitzades de suport 
per a la planificació i realització de la re-
cerca d’ocupació. 

Aquesta metodologia fonamenta el 
seu èxit en una dedicació plena de la 
persona usuària en la recerca de feina, 
i a més té el suport de personal tècnic 
que l’assessora i l’orienta per dissenyar 
el seu itinerari. 

El projecte treballa amb dos grups 
amb perfils personals i professionals di-
ferents i realitzarà les sessions d’acom-
panyament durant les properes 11 set-
manes.

A banda dels tallers específics, el Club 
de la Feina obre tots els dimarts i diven-
dres de les deu del matí a la una del mig-
dia, a la Biblioteca. Es tracta d’un espai 

on els usuaris poden consultar tot tipus 
d’informació relacionada amb el mercat 
laboral, l’oferta formativa, intercanviar 
experiències amb altres persones, con-
sultar informació i guies sobre el mercat 
o rebre assessorament tècnic dels pro-
fessionals d’orientació laboral. Les per-
sones que hi assisteixen també poden 
utilitzar diferents eines per fer les seves 
recerques de feina.

Al Club també organitzen xerrades i 
exposicions sobre diferents sectors del 
mercat laboral i tallers pràctics sobre 
com fer currículums, inscripció a borses 
de treball online, com superar l’entrevis-
ta de selecció, autoconeixement, recer-
ca d’empreses per fer autocandidatura 
o iniciació a les eines informàtiques, en 
cas que sigui necessari.

L’any 2015 van passar pel Club de la Fei-
na de Santa Margarida i els Monjos 313 
persones, amb un total de 3.099 visites.

Ens en sortim  ;-)


