
Sant Vicenç de Montalt 
 

commemoració
 300

 

 

 

 

 

Programa  
d’actes en  

ommemoració 
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de  1714 

 
 
 

AMICS DELS 

PESSSEBRES 



PROGRAMA D’ACTIVITATS APROVAT PEL CONSELL DE VILA 
 

14 d’abril 

Programa especial de ràdio “Aparador de Poesia” conduit 

per Pius Morera dedicat a poesia patriòtica amb poemes al·lusius 

als fets de 1714.  

Sant Vicenç per la Independència. 

 

11 de maig 

Visita a la Cardona de 1714, la fortalesa inexpugnable.  

La visita servirà per entendre un dels fets històrics més rellevants 

de la història moderna de Catalunya: la Guerra de Successió.  

9h.   sortida en autocar des de Sant Vicenç 

Preu sortida: adults 17€ i menors de 12 anys 12€ 

Places limitades. Inscripció prèvia a www.nousv.com  

9SV  i  Sant Vicenç per la Independència 

 

6 de juny – a les 19h. Sala d’actes del Centre Cívic El Gorg 

Música per la llibertat 1714-2014. Concert de música 

patriòtica a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 

Sant Vicenç per la Independència 

 

14 de juny – de 9 a 20h al Pavelló “Toni Sors” 

2a edició Torneig “3x3 viles 300”. Torneig de Basquet 3x3.  

Totes les categories masculines i femenines de pre-mini a sènior. 

Més informació i inscripcions campus3viles@gmail.com – Albert 

Mola 669.176.190 

Club Basquet Sant Vicenç 

  

19 de juny – a les 20h. 

Concert de “La música a Europa de principis del s. XVIII”.   

A càrrec dels alumnes de l’aula de cant de l’EMM L’Oriola.  

Escola de Música Municipal L’Oriola. 

 

 

13 de juliol  

Caminada popular al Cim del M

Dues recomanacions: portar senyeres, estelades, samarretes amb 

al·legories al fet català... i l’esmorzar

esmorzar tots plegats. 

Ass. Excursionista de Sant Vicenç –

 

7 de setembre 

Visita cultural guiada al Born- Centre Cultural

Places limitades. Cal inscripció prèvia a 

Amics dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt

 

10 de setembre  

Instal·lació d’una placa commemorativa “En memòria dels

defensors de Catalunya” al monument de l’Onze de setembre.

Sant Vicenç per la Independència. 

 

21 de desembre  

Tradicional pujada del Pessebre

cloenda del Tricentenari 1714-2014

commemoració del tricentenari, es llegirà un manifest i es lliurarà als 

participants un objecte commemoratiu de l’acte.

Sortida a les 8:30h davant Consultori Mèdic 

Cornellà a Fogars). A la baixada hi haurà botifarrada popular per als 

participants.  

Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.

Club ciclista Xurribikers 

CONSELL DE VILA 

al Cim del Montalt.   

portar senyeres, estelades, samarretes amb 

.. i l’esmorzar per, en acabar la caminada, 

– Montaltrek 

Centre Cultural.  

Cal inscripció prèvia a familiaponscomas@yahoo.es 

de Sant Vicenç de Montalt 

d’una placa commemorativa “En memòria dels 

al monument de l’Onze de setembre.   

 

del Pessebre al Montalt com a acte de 

2014. Acte de clausura de la 

ri, es llegirà un manifest i es lliurarà als 

participants un objecte commemoratiu de l’acte. 

8:30h davant Consultori Mèdic del casc antic (ctra. de 

A la baixada hi haurà botifarrada popular per als 

ripció prèvia a l’Ajuntament. 

Més informació a: 

www.svmontalt.cat 
 


