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Es reforça el servei de recollida
de la brossa durant l’estiu

Vuit santvicentins, contractats
a l’Ajuntament gràcies als plans
d’ocupació

Nova estació meteorològica
automàtica al parc dels Germans
Gabrielistes
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Nou impuls a l’Escola Municipal de
Música L’Oriola l’any del 20è aniversari
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4a Fira-Festa d’Estiu,
el 16 de juliol

Gràcies a l’èxit de les anteriors
edicions, el 16 de juliol s’organitzarà
la 4a Fira-Festa d’Estiu, un
esdeveniment en què els comerços i
les empreses locals mostren els seus
productes i serveis. La fira tindrà lloc
al parc de Can Boada i, al costat de
les parades, s’hi sumaran activitats
per a tots els públics, com música en
directe, tallers i una desfilada, a més
de la zona de restauració.

Es reobre l’aula de
lactants de l’escola
bressol

Ple municipal ordinari 26 de maig de 2016
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Fase de votació popular
pressupost participatiu 2016

CiU, C’s, PSC
i PP

Sol·licitud de subvenció
extraordinària per al campus social
de futbol a l’Índia any 2016

CiU, PSC i PP

ERC

9SV i C’s

Justificació subvenció any 2015
i concessió subvenció any 2016
Orfeó

CiU, 9SV, PSC
i PP

ERC

C’s

Quota anual 2016 per
apadrinament d’un nen a l’Índia

CiU, 9SV, ERC,
PSC i PP

Donar compte del decret d’alcaldia
núm. 521, de data 20 d’abril de
2016, d’aprovació modificació de
crèdit 2/2016

(no es vota)

Donar compte del decret d’alcaldia
núm. 51, d’informe proposta
aprovació pla pressupostari mitjà
termini 2017-2019

(no es vota)

9SV i ERC

C’s

Després de dos cursos sense obrir
per falta d’inscripcions, les famílies
santvicentines podran dur els seus
fills a l’aula de lactants de l’escola
bressol Els Garrofers. Malgrat que
durant la preinscripció no es va arribar
al número mínim de sol·licituds,
l’Ajuntament ha decidit mantenir-la
oberta per les peticions de famílies
embarassades que encara no han
pogut fer-hi la inscripció però tenen la
voluntat de dur-hi els seus fills.
D’altra banda, totes les persones que
han sol·licitat plaça al centre escolar
municipal en podran gaudir, ja que
s’han admès totes les sol·licituds.
Segons les xifres que ha deixat la
matriculació, el curs 2016-2017
l’escola bressol Els Garrofers tindrà
d’entrada una aula de lactants (0-1
any) amb dos alumnes, dues aules
de caminants (1-2 anys) amb 21
alumnes, i dues de parlants (2-3 anys),
amb 30 alumnes. La primera setmana
de setembre es farà la reunió de pares
per a presentar el nou curs.

Tota la informació del municipi al teu abast

www.svmontalt.cat · santviAPProp
Descarrega’t l’APP
gratuïta al teu
mòbil o tauleta
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El centre musical celebra el seu 20è aniversari
amb una aposta engrescadora, de qualitat,
oberta a totes les sensibilitats i encaminada a
millorar el servei

Nou programa d’estudis
per a l’Escola Municipal
de Música L’Oriola

Miquel Àngel Martínez
i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

● La via pública,

una responsabilitat
de tothom

L’Escola Municipal de Música L’Oriola
celebra el 20è aniversari amb un nou
impuls a l’aprenentatge: a partir del
curs vinent s’hi aplicarà un nou pla
d’estudis que suposarà millores pedagògiques i una millor optimització
dels recursos que s’hi destinen. Els
principals canvis seran un nou programa d’estudis i una major presència d’orquestres i grans conjunts vocals i instrumentals on els alumnes
podran practicar i aprendre alhora
que creen esperit de grup.
Pel que fa a les classes d’instrument,
s’implementarà el treball cooperatiu.
Els alumnes aniran majoritàriament
en grups reduïts per aprendre a tocar qualsevol dels instruments que
s’impartiran al centre: violí, violoncel,
piano, guitarra, bateria, gralla, saxo,
clarinet, flauta travessera i cant.

Cursos de curta durada per a
estudiants puntuals
A banda del programa principal, el
centre musical també ha planificat
una oferta per a les persones inte-

PERÍODE DE
MATRICULACIÓ
Dies: 4, 5, 7, 11, 12 i 14
de juliol
Horari: de 16.30 h a
20.30 h
Lloc: secretaria de
l’Escola de
Música
ressades en la música però que no es
vulguin matricular per al curs sencer.
De forma estable, s’hi oferiran cursos
i tallers de curta durada de música
folk, pop o audicions, entre d’altres.
Aquest impuls que s’ha donat a
l’escola pretén reforçar l’objectiu que
sempre ha tingut el centre: el de ser
un agent educatiu que doni l’oportunitat al màxim nombre de persones
de fer pràctica musical i gaudir de la
música, no com a espectadors sinó
com a protagonistes.
Tot això coincideix amb els 20 anys
de la inauguració de L’Oriola —al febrer del 1996—, gràcies a un projecte consensuat entre músics de Sant
Vicenç de Montalt i l’Ajuntament. Els
canvis s’aplicaran a partir del proper
mes de setembre i el període de matriculació s’iniciarà el dia 4 de juliol.

Una de les qüestions a les quals
dediquem més temps i esforços
des de l’Ajuntament és al
manteniment de la via pública.
I així ha de ser, ja que, com a
administració, hem de vetllar en
primer lloc per aquells espais
que compartim tots els veïns i
veïnes. En tot cas, el bon estat
dels nostres carrers i places es
troba sempre en un equilibri
fràgil: només cal un propietari
d’un gos que no sigui curós o un
abocament puntual de deixalles
per a desfer la feina feta.
No és, en tot cas, aquest
un problema que afecta
exclusivament la nostra imatge:
també afecta la nostra butxaca.
Avui en dia, quan tant es parla
i reflexiona sobre l’ús que es fa
dels recursos públics, hauríem
de prendre també entre tots els
santvicentins i santvicentines
un compromís comú per la
coresponsabilitat. Els diners que
es destinen a reforçar la recollida
d’escombraries als carrers o
a reparar els desperfectes al
mobiliari urbà són diners que
no es destinen a altres qüestions
que probablement són més
difícils de resoldre. I no parlem de
quantitats menyspreables.
Per simplista que sembli,
llençar un paper a les
escombraries significa tenir més
capacitat d’invertir al nostre propi
poble. És un gest que està a les
mans de tothom.
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● El consistori impulsa mesures contra la

proliferació del mosquit tigre

Des de finals de maig, s’està aplicant el tractament amb larvicides als
punts d’acumulació d’aigua a la via pública per evitar la reproducció del
mosquit tigre. Les aplicacions s’han de repetir cada sis setmanes fins a
la baixada de les temperatures. En l’àmbit privat, la població ha d’evitar
que s’acumuli l’aigua en exteriors, que facilita la cria dels insectes.

Obres de millora i embelliment de Sant
Vicenç amb la plantació de flors
La Brigada Municipal de Serveis ha
renovat les plantacions a les zones
verdes per millorar la imatge de Sant
Vicenç. S’han col·locat 2.500 plantes
amb flor, de les espècies begònia i
alegria de casa. A més, s’han instal·lat
quatre banderes del municipi de
grans dimensions i una nova dutxa
amb passera a la platja i s’ha posat a

punt la piscina amb la sega, l’adob i la
plantació de noves llavors a la gespa,
a banda de la reparació del mur de la
façana. D’altra banda, com cada any,
es buidarà el pont de la riera del Balís
per sota i s’han reparat alguns trams
d’asfalt al camí antic del cementiri, als
carrers del Vogí, Pica d’Estats i Montseny i al camí del Padró.

El municipi no disposa d’un espai adequat per a custodiar els
seus fons documentals, dels quals manté la titularitat

L’Ajuntament
cedeix l’arxiu
històric municipal
a l’Arxiu Comarcal
Tal com va aprovar el Ple, l’arxiu històric municipal de l’Ajuntament de
Sant Vicenç es destinarà a l’Arxiu Comarcal del Maresme, que disposa de
l’espai adequat per a conservar els fons

● El municipi rep la donació de tres

escultures de l’artista local Joaquim Pallarès
Sant Vicenç de Montalt compta amb tres bustos dels escriptors J. V. Foix i
Joan Brossa, i del primer president de la Generalitat de Catalunya després
de la dictadura, Josep Tarradellas, gràcies a la donació del seu autor,
l’artista local Joaquim Pallarès. Les escultures formen part de la col·lecció
«Personatges catalans que he conegut». Seguint el desig de l’autor,
s’ubicaran a la casa consistorial i a la Biblioteca Municipal La Muntala.

documentals i garantir-ne l’accessibilitat per als investigadors i ciutadans en
general. Tot i la cessió gratuïta, el consistori mantindrà la titularitat de la documentació. Des de principis de juny,
s’ha contractat una arxivera perquè
revisi el fons documental i en comprovi l’estat de conservació; a més, s’elaborarà un instrument de descripció i
es digitalitzarà el fons perquè es pugui
consultar telemàticament.
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Coincidint amb l’increment de l’afluència de veïns al municipi, s’amplia la
freqüència de recollida de les fraccions de rebuig, envasos, paper i cartró

Reforç del servei de recollida de brossa
durant l’estiu
El consistori reforça el servei de recollida de brossa durant l’estiu, quan
s’incrementa l’afluència de veïns i
visitants al municipi. Des del mes de
juliol i fins el 15 de setembre, s’augmentarà la freqüència de la recollida del rebuig (5 dies a la setmana),
els envasos i el paper i cartró (3 dies
a la setmana). Aquesta millora se
centrarà a les zones d’influència de
la façana marítima, com el passeig,
Montaltpark, Can Boada o Can Ripoll,
i altres zones amb molts estiuejants
com la riera de Torrentbò o el Regadiu. La mesura té un cost addicional
per a l’Ajuntament de 4.455 €, que
respon a l’objectiu d’una imatge neta
i cuidada per al municipi.
El consistori també aplicarà més
control davant els abocaments i dipòsits de residus que no compleixin
amb la normativa: les restes de poda,
runes, mobles o aparells elèctrics no
es poden dipositar en les àrees de re-

El rebuig
es recollirà
cinc dies a
la setmana
i el paper i
els envasos,
tres dies per
setmana

Les restes de
poda, runes, mobles
o aparells elèctrics
s’han de portar a la
deixalleria o trucar
perquè vinguin a
recollir-los
collida selectiva, i qui ho faci pot enfrontar-se a multes d’entre 300 i 6.000
€. Aquests residus es poden portar a
la deixalleria, o bé es pot trucar al 93
791 05 11 i pagar una taxa mínima

L’Ajuntament retorna als centres educatius el 50% de l’estalvi
aconseguit gràcies al projecte Euronet 50/50

Les escoles de
Sant Vicenç
estalvien més
de 4.000 € en
energia
Per segon any, les escoles Sant Jordi
i Sot del Camp han participat al projecte Euronet 50/50, que promou
l’estalvi energètic a través de petites
accions proposades per la comunitat
educativa. Els resultats han estat molt
bons: en tot el 2015 s’han estalviat

de 10 € per la seva recollida, a excepció dels mobles vells, per als quals és
gratuïta. A més, s’està treballant en la
instal·lació de càmeres de videovigilància en les àrees més conflictives.

4.161,51 € en consum elèctric i de
gas natural. L’escola Sot del Camp ha
tingut un important estalvi energètic,
sobretot de gas natural, que ha repercutit en una reducció econòmica
de 843,52 € en electricitat i 2.262 €
en gas. Per contra, l’escola Sant Jordi
ha estalviat més en consum elèctric
—l’equivalent a 1.025,68 €—, mentre que en gas la reducció ha estat de
33,03 €.
Per premiar l’esforç, l’Ajuntament
retorna el 50% de l’estalvi aconseguit
a cada centre, perquè puguin invertir-ho en les seves necessitats; en total,
ha retornat 1.552,90 € al Sot del Camp
i 529,35 € al Sant Jordi. D’aquesta manera, tothom en surt beneficiat: les
escoles milloren l’eficiència energètica i en reben un retorn, el consistori
estalvia en energia i la societat es beneficia de l’impacte ambiental.
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La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emeses per les diferents
forces amb representació municipal a l’espai «La tribuna política de Sant Vicenç de Montalt».

Sempre és fàcil criticar, el que no és tan fàcil és
governar i prendre decisions.
Per a nosaltres, governar Sant Vicenç no és
cap novetat; ho venim fent des del 2007 amb
orgull i satisfacció pel treball fet, liderant la
transformació del poble.
Per contra, alguns altres, des de l’oposició,
es limiten a fer allò més còmode: criticar tot el
que fa el govern amb discursos buits de contingut, molta demagògia, xarlatanisme barat,
mitges veritats i mentides interessades, mentre veuen com passen els dies, sense aportar
idees, sense reconèixer que fem coses i que,
fins i tot, les fem bé.
Mentre aquesta oposició destructiva que
no aporta res s’entesta a danyar la imatge del
poble, nosaltres seguim creant oportunitats
de treball i enfortint l’economia, l’educació, la
seguretat, la sanitat i, en definitiva, millorant el
nostre poble i la qualitat de vida de les persones que hi vivim.
Potser alguns preferirien que no ens en sortíssim, però els èxits estan a la vista i la feina
feta és el millor argument contra les queixes i
crítiques gratuïtes i pesa més que els intents de
desestabilitzar un govern compromès amb les
persones, que seguirà governant per a santvicentins de tots els colors.

Després del primer any de legislatura el balanç
del govern de CiU ha estat força decebedor.
Ens trobem davant un equip de govern cansat,
sense il·lusió, sense idees, continuista i que ha
fet de la màxima «qui dia passa any empeny»
el seu eslògan.
Un any en què hem vist retallada la participació de la ciutadania en passar a fer plens
cada dos mesos, el mateix any en què el TSJC
ha declarat nul el POUM, un any sense projectes importants… En definitiva, que l’únic que
no s’ha retallat ha estat el sou dels regidors de
govern, que en aquesta legislatura arriben a
cobrar 1.800 € mensuals.
En una Convergència en hores baixes a nivell
nacional i també municipal, la gestió del poble
en mans de l’alcalde Martínez es fa per inèrcia,
i quan s’actua és de forma barroera i maldestra,
amb enfrontaments constants, no tan sols amb
regidors de l’oposició, sinó amb molts dels treballadors del mateix Ajuntament.
En definitiva, males notícies per a aquells
que volem un poble viu, dinàmic i participatiu
i excel·lents notícies per a aquells que volen un
poble ensopit, monòton i previsible.
Que gaudiu de l’estiu, i al setembre esperem
que corrin nous aires a la política municipal.

En el darrer Infomontalt vam llegir un article de l’Ajuntament sobre la nova posada en
marxa de la Policia de Proximitat, uns agents
que, amb una imatge més propera i «visible»,
vetllaran per la seguretat dels nostres vilatans.
El cert és que, malauradament, dies després
d’aquesta notícia, un seguit de robatoris van
assetjar el poble; un veí de la Cortesa, a peu de
carrer, a la riera del Gorg, va ser assaltat amb el
pretext de robar-li un anell i li van provocar lesions lleus, a plena llum del dia; es va produir
el robatori d’un vehicle, i un altre robatori més
a la plaça Dr. Cornudella. Tenim càmeres, i ara
agents de proximitat, però, malauradament,
continuen els robatoris. No serà que es dediquen masses esforços a la vigilància dels propietaris de gossos, o als guals, o als controls
de velocitat? Tot és important, però per sobre
de tot s’hauria de prioritzar la seguretat dels
santvicentins i les santvicentines.
Que quedi constància que el nostre grup,
amb aquest escrit, NO critica la feina de la Policia Local del poble: aquests agents, amb els
efectius que tenen, fan el que els manen i el
que poden; ara bé, potser des del Govern del
nostre ajuntament no es fa tot el que es pot
fer. Ho deixem al vostre criteri.

En el último pleno hubo una asistencia de público mayor de lo habitual, de lo cual nos alegramos. El tema más polémico fue una declaración que afeaba la figura del jefe del Estado,
presentada por una entidad independentista.
C’s no apoyó dicho manifiesto.
Hemos pedido y conseguido que se retiren
de oficio las esteladas en lugares públicos propiedad del Ayuntamiento no habilitados para
publicidad electoral.
Apoyamos la estación meteorológica que se
instaló en St. Vi, por ser uno de los pocos temas científico-técnicos que se tratan en lugar
de otros poco útiles. También recordar que se
realizó una Trobada d’Instituts del Maresme de
Danses Tradicionals y que pasó desapercibida
para la ciudadanía.
Felicitar a nuestros jóvenes y sus familias
que participan en actividades extraescolares,
necesarias para su desarrollo personal: fútbol,
básquet, acrobacias, patinaje, música, poesía,
etc., así como a aquellos que, además, están
consiguiendo éxitos deportivos.
Denunciem que a la campanya electoral
passada les pancartes de C’s no van durar 24
h. Els que les van destrossar demostren que
són uns intolerants i antidemocràtics. També
la casa d’un veí ha patit accions per tenir una
pancarta de C’s a la façana.

Tristament, hem viscut una altra vegada al
poble un acte de vandalisme i de poc civisme.
Durant els dies anteriors a les eleccions del dia
26, algunes pancartes del PSC van ser trencades i arrencades. Aquest fet fa palès que hi ha
una minoria de gent que no accepta i que no
respecta les diferents ideologies i maneres de
pensar, només la seva deu ser la correcta i volen imposar-la, menyspreant les d’altra gent.
Vivim en una societat lliure?, democràtica?,
amb llibertat d’expressió per a tothom? Perquè penjar pancartes de diferents partits polítics i respectar-ho és llibertat d’expressió; intentar anul·lar i menysprear altres pensaments
polítics no és llibertat d’expressió, d’això se’n
diu imposar. Als socialistes de Sant Vicenç ens
dolen els fets succeïts; nosaltres sí que respectem les diferents ideologies polítiques i
els diferents partits del poble i companys que
fan una feina digna encara que sovint no en
compartim l’ideari, però per davant de tot, el
respecte.
El PSC de Sant Vicenç denuncia tots els actes vandàlics que embruten el dret de les persones a expressar amb llibertat els seus ideals
i pensaments.

Benvolguts vilatans,
com tothom sap, estem vivint un moment polític molt complicat i inestable alhora, tant a nivell estatal com autonòmic.
Per sort, a la nostra vila no és el cas. Des del
Partit Popular, volem contribuir activament a
poder potenciar i millorar més si cal el nostre
poble.
En el nostre programa electoral proposàvem
diverses actuacions i/o propostes, que coincidien en molts casos amb el programa de l’equip
de govern actual.
1. Volíem dinamitzar el parc dels Germans
Gabrielistes i ja s’ha activat un pla de millora:
encert total.
2. Volíem millorar el passeig marítim i el nostre alcalde, Sr. Miquel Àngel Martínez, ja està
fent gestions a Madrid amb l’ajut i coordinació
del regidor del Partit Popular, Sr. Jacobo García-Nieto; varen anar plegats a Madrid per tal de
reunir-se amb l’organisme pertinent, per iniciar
les gestions per a la futura millora de l’espai.
Encara queden punts del nostre programa
per treballar; farem propostes a l’equip de govern i col·laborarem en tot el que convingui.
Una vegada més, incidim que les persones
que formem el PP de Sant Vicenç de Montalt
som humanes, amb sentiments, i estimem el
nostre poble.
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Oberta la matrícula de les
activitats esportives
● Noves contractacions gràcies

a plans d’ocupació

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha contractat 8
persones aturades gràcies a una subvenció per
a plans d’ocupació, amb contractes d’entre 4 i 6
mesos, amb l’objectiu de facilitar la seva inserció
laboral. En el cas de la Brigada Jove s’hi han
incorporat 3 santvicentins d’entre 17 i 23 anys que
també reben formació.

L’Ajuntament ofereix estades esportives del 22 d’agost al 9
de setembre per als infants i joves en horari de matí i tarda
(de 9 a 13 h i de 15 a 17 h). A més, hi haurà servei d’acollida
des de les 8 h i de menjador. De cara al curs vinent, l’oferta de les activitats esportives des de P3 a 4t d’ESO és de
gimnàstica artística i ball, i per als adults, classes d’aeròbic,
steps, fitball, zumba o body pump els dimarts i dijous a les
20.45 h. Les inscripcions es poden fer fins el 15 de juliol al
Pavelló Toni Sors.

Estades esportives agost i setembre:
58,77 € / setmana (empadronats)
70,11 € / setmana (no empadronats)
Activitats dirigides per a adults 2016-17:
Matrícula: 21,65 €
Quotes: 25 € / mes (empadronats)
30 € / mes (no empadronats)

El nou equipament està situat al parc dels
Germans Gabrielistes, prop de l’escola
Sot del Camp

Es posa en marxa l’estació
meteorològica automàtica
de Sant Vicenç
El municipi ja compta amb una estació meteorològica
automàtica, instal·lada al parc dels Germans Gabrielistes,
tocant a l’escola Sot del Camp. El nou equipament tindrà
nombrosos beneficis, tant des del punt de vista meteorològic com de servei als ciutadans, en cas que aquests hagin
de reclamar a l’asseguradora danys per fenòmens meteorològics severs, per exemple. L’estació registra dades com la
temperatura, humitat, precipitació, velocitat i direcció del
vent i pressió atmosfèrica, amb valors màxims i mínims i
l’hora a què es produeixen. L’equipament ha estat finançat
pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament s’ha ocupat del condicionament i la tanca perimetral del terreny.

● Les Jornades de la Gent Gran,

del 2 al 17 de juliol

La primera quinzena de juliol tornen les Jornades
de la Gent Gran, amb un ampli programa
d’activitats organitzat per l’associació Els Xurravins
i l’Ajuntament. En destaca el dinar de germanor
amb ball de fi de festa, el 6 de juliol al Restaurant
Turó del Sol, on el consistori convida tots els
santvicentins de més de 65 anys.

Agenda
SVMontalt
JULIOL
2016

A LES 21.30 H, A L’ESGLÉSIA
DE SANT VICENÇ
● CONCERT D’ESTIU DE
L’ORFEÓ PARROQUIAL EL
DELME
Amb la participació del Cor
Harmonia de l’Escola Pia de
Sarrià i la Coral Pinedenca, de
Pineda de Mar. Entrada lliure.
Organitza: Orfeó Parroquial El
Delme amb la col·laboració de la
Parròquia de Sant Vicenç

Diumenge 3
Del 29 de juny
al 29 de juliol
DILLUNS, DIMECRES I
DIVENDRES, DE 9.30 A 12.30 H,
AL CENTRE CÍVIC EL GORG
● CURS INTENSIU D’ANGLÈS
PER A TREBALLAR
Organitza: Regidoria de
Promoció Econòmica

Dissabte 2
A LES 10 H, A L’AV. TONI SORS
● 1A PEDALEJADA JOVE
Organitza: Club Ciclista
Xurribikers amb la col·laboració
de la Regidoria de Joventut
A LES 18 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ DE PINTURA DE
L’ESCOLA ELS XURRAVINS
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

A LES 8 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● MATINAL FAMILIAR AL
GORG NEGRE DE RIELLS
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek
DE 18 A 21 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● VINE A BALLAR AL CÍVIC!!!
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Dimarts 5
A LES 15 H, DES DEL CENTRE
CÍVIC EL GORG
● VISITA GUIADA A LA
PEDRERA DE BARCELONA
Associació de Gent Gran Els
Xurravins

Dimecres 6
A LES 12 H, A L’ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ

● MISSA EN HONOR A LA
GENT GRAN
Amb la participació de l’Orfeó
Parroquial El Delme

A LES 18.30 H, A LA PLAÇA DEL
POBLE
● HAVANERES AMB EL GRUP
MAR BLAU
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 15

A LES 18 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
● LA CUINA DE SANT VICENÇ
Presentació i tast de plats
Associació de Gent Gran Els
Xurravins

A LES 19 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● CONVERSES EN ANGLÈS
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

A LES 20 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● LLIURAMENT DE PREMIS
DEL 9È CONCURS DE
FOTOGRAFIA, INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ «UN TASTET
DE SANT VICENÇ» I
PRESENTACIÓ DEL FONS DE
VINILS DE LA BIBLIOTECA
TAST MUSICAL A CÀRREC DE
BRUNA CORNUDELLA
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 9
A LES 19.30 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● L’ÀNGEL I EL NOU XOU
QUINS COLLONS
A LES 20.45 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● ESPECTACLE MUSICAL A
CÀRREC DEL GRUP ESPERIT
DE JOVENTUT
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins
DE 21 A 0 H, A LA PISCINA
MUNICIPAL
● BANY DE NIT
Organitza: Regidoria d’Esports
A LES 22.30 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES
● FESTA «DISCO DELS ‘80»
AMB EL DJ DOMÈNEC CANAL
Organitza: Regidories de Cultura
i Joventut

A LES 18 H, A LA PLATJA DE
SANT VICENÇ

● GRAN FESTA INFANTIL DE
BENVINGUDA A L’ESTIU
Organitza: AV Fem Sant
Vicenç amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt

Divendres 8

A LES 14 H, AL RESTAURANT
TURÓ DEL SOL
● DINAR DE LA GENT GRAN
Organitza: Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt

Dijous 7
A LES 19 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
● CONFERÈNCIA: «AVIS
SAVIS!»
AJUDEM ELS NOSTRES NÉTS,
HO PODEM FER MILLOR!
A càrrec del Dr. Jordi Clanxet
Wüst
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Diumenge 10
A LES 12 H, AL PARC DELS
GERMANS GABRIELISTES

● FESTIVAL POESIA I +
RECUERDOS DE YPACARAI,
AMB PEP GÓMEZ + PEPINO
PASCUAL
Espectacle en què es donen cita
titelles, papiroflèxia, música i
poesia. Gratuït i apte per a tots
els públics.
Organitza: Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt amb el suport
de la Fundació Palau
A LES 20 H, AL CENTRE CÍVIC
EL GORG
● HAVANERES AMB EL GRUP
MAR BLAU
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins

Trobareu tota l’agenda actualitzada i al dia (actes, activitats, preus, inscripcions, contactes...)
al web municipal www.svmontalt.cat i a l’app gratuïta santviAPProp.

Dissabte 16 i
diumenge 17
A LES 7 H, AL PÀRQUING DEL
C/ GINESTA
● CAP DE SETMANA EN RUTA
CIRCULAR PER L’OLLA DE
NÚRIA
Organitza: Associació
Excursionista MontalTrek

Dissabte 16
A LES 10 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
● TORNEJOS DE FUTBOLÍ I
PING-PONG AVIS&JOVES
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins i Espai Jove
El Cau
DE 18 A 23 H, AL PARC DE CAN
BOADA
● 4A FIRA FESTA D’ESTIU
Organitza: 7 Vetes i Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt

Diumenge 17
DE 10 A 14 H, AL CASAL DE LA
GENT GRAN
● CAMPANYA DE DONACIÓ
DE SANG
Organitza: Banc de Sang i
Teixits amb la col·laboració de
l’Associació de Donants de Sang
del Maresme, l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt i
l’Associació de Gent Gran Els
Xurravins
A LES 12 H, AL LOCAL VEÏNAL
DE LA FAÇANA LITORAL
(EDIFICI SORLI SPORT)
● FINAL DEL TORNEIG DE
BILLAR
Organitza: Associació de Gent
Gran Els Xurravins i Associació de
Veïns de Montaltpark

Divendres 22
A LES 20 H, A LA BIBLIOTECA
● «CONTES EN PIJAMA»
Organitza: Biblioteca Municipal
La Muntala

Dissabte 23
DE 21 A 0 H, A LA PISCINA
MUNICIPAL
● BANY DE NIT
Organitza: Regidoria d’Esports

